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Iyuko natin ang ating mga ulo ngayon upang manalangin. Makalangit naming Ama, pinasasalamatan 
Ka namin sa gabing ito sa isa na namang pagkakataong maparito upang sambahin Ka. Ipinagpapasalamat 
namin na kami ay buhay upang magtaglay ng dakilang kapahayagang ito ng Buhay na Walang Hanggan 
na nananahan sa kalooban namin. At naparito kami sa gabing ito, Ama, upang sama-sama naming pag-
aralan ang Iyong Salita: ang mga dakilang hiwagang ito na naitago sapul pa nang itatag ang sanlibutang 
ito; at ang Cordero ang nag-iisang makapaghahayag ng bagay na ito sa amin. Dalangin ko na Siya ay 
pumarito sa gabing ito, at kunin ang Kaniyang Salita, at ipahayag Ito sa amin, upang malaman namin 
kung papaano kami magiging mas mabuting mga lingkod Niya sa huling panahong ito. O Diyos, 
samantalang nakikita namin na kami ngayon ay nasa huling panahon na, tulungan Mo kaming makilala 
namin ang aming lugar, Panginoon, at ang aming marupok na pagkatao at ang katiyakan ng nalalapit na 
pagdating ng Panginoon. Hinihiling namin ito sa Ngalan ni Jesus. Amen. 2 Sa paniwala ko ay si David ang 
may sabi, “Nagalak ako nang sabihin nila sa akin, magsiparoon tayo sa bahay ng Panginoon.” Isang 
dakilang pribilehiyo sa tuwina ang maparito; at ang sama-sama nating pag-aaral ng Salita ay 
nakapagbibigay sa atin ng dakilang pag-asang ito.

1

Ngayon maraming mga nakatayo, at sisikapin kong magmadali hangga't maaari. Subalit nagtitiwala 
ako na nasiyahan kayo sa Presensiya ng Espiritu Santo tulad ko nitong huling dalawang pagkakataon. At 
ngayon may nangyari sa akin na hindi pa naganap sa loob ng mahabang panahon. Pinagaaralan ko ang 
tungkol dito sa—tungkol sa kapahayagang ito, ang tungkol sa pagbubukas ng Tatak. 4 Tinalakay ko 'yon 
dito maraming taon na ang lumipas, halos dalawampung taon na ang nakalipas sa aking palagay, mga 
ganun, subalit sa kung anong dahilan ay hindi ako lubos na nasiyahan. 5 Tila baga may kung anong 
bagay lalo na sa mga Tatak na ito, sapagkat ang mga Tatak na iyon ang kabuuan ng Aklat. Kita n'yo? 
Iyon ang Aklat. Ang buong Aklat ay isang Aklat na tinatakan. Nagsisimula ito sa…

2

Halimbawa, kung mayro'n ako ritong isang bagay—ipapakita ko sa inyo ang ibig kong sabihin. Narito 
ang isang tatak. Iya'y isang… At ibalumbon mo ito nang ganito—ganiyan ito ibinabalumbon dati. At 
ibalumbon mo ito nang paganito, at sa dulo nito ay may kapirasong nakausling ganiyan. Iyan ang Unang 
Tatak. Tama. Iyan ang unang bahagi ng Aklat.

3

Pagkatapos ang kasunod na tatak ay nakabalumbon sa ganito ring paraan, katabi nung una, at ito'y 
nakabalumbon ng paganito at may nakausli rin sa dulo nito, ang ibig sabihin niyan ay dalawang tatak na. 
At ganiyan naisulat ang buong Biblia, sa isang scroll. Kaya nga kapag kinalas mo ang mga Tatak na ito, 
mabubuksan ang mga hiwaga ng Aklat.

Napag-aralan na ba ninyo sa Jeremias, kung papaano niya iyon isinulat, marami sa inyo ang nagsulat 
nito kagabi hindi ba? Kung papaano naisulat at naitago ang mga Tatak hanggang sa kaniyang pagbabalik 
pagkatapos ng pitumpung taon ng pagkabihag. Dapat na siyang bumalik upang angkinin ang kaniyang 
pagaari. At tunay ngang gustung-gusto kong pagaralan. Hindi mo magagawang… Hindi mo magagawang 
maipahayag ang lahat ng ito, sapagkat isa itong eternal na Salita. Isa itong eternal na Aklat. 
Samakatuwid, kinakailangan lang nating talakayin ang mga mahahalagang dako. At sa pag-aaral ko 
ngayong araw, marami akong isinulat na mga Kasulatan upang mapag-aralan ninyo. At gayundin sa mga 
tape ay higit itong maipapahayag habang pinagaaralan n'yo. At…

4

Sadyang napakarami. Kung magagawa ko lamang sanang tumayo rito sa entablado at ito'y ipahayag 
sa inyo kung papaano itong ipinahayag sa akin doon sa loob ng silid, naku, magiging kamangha-mangha 
ito. 10 Ngunit pagdating mo dito, ika'y nasisiki, at medyo nilalampasan mo na lang ang mga bagay-bagay 
upang maiparating mo ang pinakamahalagang bahagi sa mga tao nang sa ganu'n ay makita nila ito.

5

Tunay na nasiyahan ako sa awiting katatapos pa lamang kantahin ni Brother Ungren: “Down From His 
Glory.” Kung hindi Siya nanaog mula sa Kaniyang kaluwalhatian, nasaan kaya tayo ngayong gabi? Kaya't 
labis tayong nagpapasalamat na Siya ay nanaog upang tulungan tayo.

6

Ngayon, dahil maraming nakatayo, sisikapin nating magmadali sa abot ng magagawa natin. Hindi ko 
sinasabing mamadaliin natin ito, ngunit ang ibig kong sabihin ay magsisimula na tayo kaagad. 13 At 
ngayon, buklatin natin, pagkatapos ng… Natapos na natin ang Unang kabanata, ika-2, ikatlo at ika-4, at 
ang ika-5 kagabi, at sa gabing ito magsisimula tayo sa ika-6 na kabanata ng Apocalipsis. 14 Ngayon, 
habang pinag-aaralan natin ang kabanatang ito mababanggit natin ang iba't ibang lugar sa Luma at 
Bagong Tipan, sapagkat ang buong Aklat ay ang kapahayagan ni Jesus Cristo. Kita n'yo? Ang kabuuan 
niyan ay ang kapahayagan ng Panginoong Jesus: ang kapahayagan ni Jesus Cristo. Ang Diyos ito na 
nagpapahayag ng Kaniyang Sarili sa Aklat, nagpapahayag ng Kaniyang Sarili kay Cristo sa Aklat. At si 
Cristo ay ang kapahayagan ng

7

Diyos. Dumating Siya upang ipahayag ang Diyos, sapagkat Siya at ang Diyos ay iisa. Ang Diyos ay 
nakay Cristo na ipinagkakasundo ang sanlibutan sa Kaniyang Sarili. 15 Kung baga, hindi mo makikilala ang 
Diyos kung hindi Niya ipinahayag ang Kaniyang Sarili sa pamamagitan ni Cristo; ngayon ay nakikita mo na
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Siya. Dati ang akala ko maaaring galit sa akin ang Diyos, subalit iniibig ako ni Cristo. Natuklasan ko na 
iisang Persona lang pala ito. Kita n'yo? At si Cristo ang pinaka puso ng Diyos.

At habang pinag-aaralan natin ito ngayon; ihahalintulad ninyo ito ngayon… Ang unang tatlong aklat 
ng Apocalipsis sa Biblia (katatapos lamang natin itong suyurin) ay ang mga kapanahunan ng iglesia, ang
—ang Pitong Kapanahunan ng Iglesia. Ngayon, mayroong pitong kapanahunan ng iglesia, pitong tatak, 
pitong pakakak, at mga mangkok, at—at ang maruruming espiritu tulad sa mga palaka, lahat ng mga ito 
ay magkakalakip. 17 Naku, gusto ko sanang magkaroon ng isang—isang malaking mapa upang maiguhit ko 
sa kabuuan nito kung paano ko ito nakikita, alam n'yo na; kung paano nakapuwesto ang bawat isa. 
Iginuhit ko ito sa isang maliit na pirasong papel, ngunit ako'y—alam n'yo… At ang bawat isa ay sadyang 
nakapuwesto nang tamang-tama. At ang oras at lahat ng mga kapanahunan ay nagkakalakiplakip nang 
husto sa pagdating at pag-alis ng mga ito. Maaaring hindi tumama ang lahat ng ito, subalit ito ang 
pinakamainam na nalalaman ko tungkol sa dito. At… Alam ko na kung gagawin ko ang pinakamainam na 
magagawa ko, at sa kabila nito ay magkamali ako, tiyak na mapapatawad ako ng Diyos sa nagawa kong 
pagkakamali. Ngunit…

8

Ngayon, ang unang tatlong aklat ay tungkol sa unang pitong kapanahunan ng iglesia, pagkatapos ay 
nakita natin na sa ika-4 na kabanata ng Apocalipsis ay iniangat si Juan. Kita n'yo? Nakita natin ang mga 
iglesia… Walang masyadong nabanggit tungkol sa mga kapanahunan ng iglesia. Diyan sa palagay ko 
magugulat ang mga tao. Inilalagay nila ang iglesia sa panahon ng kapighatian batay sa mga bagay na 
naganap na. At tulad ng sinabi ko nung Linggo (kahapon). “Malalaman n'yo na lamang na ang mga 
kapighatiang iyon ay nagsisimula na, at magtataka kayo kung bakit hindi naunang dumating ang pag-
agaw. At magiging tulad ito ng dati; nangyari na pala nang hindi ninyo nalalaman.” Kita n'yo? Ngayon, 
walang gaanong naipangako sa Iglesiang iyon, sa Hentil na Iglesiang iyon, ang Kasintahan.

9

Ngayon, nais kong pakatandaan ninyo, na may iglesia at Nobya. Kita n'yo? Kailangan ninyo itong 
patakbuhin palagi nang tatluhan. Ang apatan ay
10

mali: tatluhan: tatlo, pito, sampu, labindalawa, dalawampu't apat, at apatnapu, at limampu, sa mga 
walang paltos na bilang na iyon. Ang Biblia ay… 20 At pinatatakbo ng Diyos ang Kaniyang mga Mensahe 
sa mga numero ng Biblia, sa mga bilang na iyon. At kapag nakakuha ka ng isang bagay na lumilihis sa 
mga numerong iyon, mag-ingat ka. Hindi na rin ito magiging tama sa mga susunod. Kinakailangan mo 
itong ibalik sa iyong pinagsimulan.

Si Brother Vayle, si Brother Lee Vayle, siya—siya'y… Sa palagay ko ay naririto siya. Pinag-uusapan 
namin nung isang araw ang mga taong nalilihis sa landas. Katulad lang 'yon ng pagpuntirya sa isang 
target. Kung lubos na balansiyado ang baril, lapat na lapat ang sipat, tatamaa't tatamaan nito ang 
puntirya maliban na lang na gumalaw ang kanyon nito, o kumiwal, o kaya'y lumihis ito dahil sa pagsikad o 
anupaman—o kaya'y dahil sa hangin. Saan man ito nagsimulang lumihis, isang bagay lang ang kailangang 
gawin, ang magbalik sa kinalihisan nito at doon ay magsimulang muli, kung gusto n'yong tumama ito sa 
puntirya. Dahil kung hindi, aba'y, hindi talaga nito masasapul ang anomang pinupuntirya.

11

At ganiyan din sa pag-aaral ng Kasulatan, sa aking paniwala. Kapag mayroon tayong sinimulan, at 
tila ba hindi tama ang kinalabasan, kita n'yo hindi ito—nag—nagkamali tayo kung saan; kailangan mong 
bumalik. Hindi mo ito magagawang maintindihan sa pamamagitan ng iyong isipan. Sadyang hindi... 
Natuklasan natin sa pamamagitan ng mga Kasulatan na walang sinomang tao sa langit at sa ibabaw ng 
lupa, maging sa ilalim ng lupa, na maaaring gumawa nito sa nagdaang panahon, o maging sa hinaharap 
man. Tanging ang Cordero lamang ang maaaring gumawa nito. Kaya't anumang paliwanag ng seminaryo 
ay sadyang walang saysay. Kita n'yo? Kinakailangan ang Cordero upang iyon ay maipahayag. Ganun lang. 
Kaya nagtitiwala tayo na tutulungan Niya tayo.

12

Si Juan ay iniangat sa ika-4 na kabanata upang makita niya ang mga bagay na naganap, nagaganap 
at ang mga bagay na darating. Ngunit natapos na ang Iglesia sa sa ika-4 na kabanata, at kinuha na ni 
Cristo ang Iglesia, inagaw sa himpapawid upang salubungin Siya, at makikita na lamang Siya muli sa ika-
19 na kabanata sa Kaniyang pagbabalik bilang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon kasama 
ng Iglesia. At ngayon… Oh, umaasa ako na isang araw ay matatalakay natin ang lahat ng ito, marahil 
bago Siya dumating. Kung hindi man, makikita pa rin naman natin 'yon; kaya't walang anuman 'yon.

13

Ngayon, dito sa ika-5 kabanata, sa pagbubukas ng mga Tatak... At ngayon, ang Aklat na may pitong 
tatak… Una ay nais nating basahin ang
14

Unang Tatak. Kagabi (upang makapagbigay ng kaunti pang background) natuklasan natin na nung 
lumingon si Juan upang tignan ang Aklat na hawak pa ng orihinal na May-ari, ng Diyos… 26 Naaalala ba 
ninyo kung papaano ito nawala? Sa pamamagitan ni Adan. Ipinagpalit niya ang Aklat ng Buhay sa 
karunungan ni Satanas kung kaya't naiwala niya ang kaniyang mana, naiwala niya ang lahat, at wala 
nang paraan para matubos. 27 At ang Diyos, na ginawang kawangis ng tao, nanaog Siya at naging isang 
Manunubos natin upang tayo ay matubos. At ngayon, nalaman natin na ang mga bagay na ito na naging 
mahiwaga nung mga nakalipas na panahon, ay mabubuksan sa atin sa huling mga araw.
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Ngayon, nalaman din natin dito, na pagkarinig ni Juan sa pagkakaanunsiyo ng paglabas ng Kaanak na 
Manunubos upang gumawa ng Kaniyang pag-aangkin, walang sinomang tao na maaaring gumawa nito. 
Walang sinumang tao sa langit, walang sinumang tao sa ibabaw ng lupa, walang sinomang tao sa ilalim 
ng lupa, at walang sinumang karapatdapat na tumingin man lamang sa Aklat. 29 Pag-isipan n'yo lang ang 
bagay na iyan: walang tao na karapatdapat na tumingin man lamang do'n. At nagsimulang tumangis si 
Juan. 30 Alam niya na ang lahat… Hindi na maaaring magkaroon ng katubusan. Ang lahat ng bagay ay 
nabigo, at nakita natin na ang pagtangis niya ay dagliang huminto, sapagkat inanunsiyo ng isa sa apat 
na nilalang—o ng mga matatanda pala. Isa sa mga matatanda ay nagsabi, “Huwag kang tumangis, Juan, 
sapagkat ang Leon mula sa angkan ng Juda ay nagtagumpay,” sa ibang salita, “nanaig at nanlupig.”

15

Paglingon ni Juan, nakakita siya ng isang Corderong lumalabas. Malamang ito ay duguan at sugatan. 
Ito'y pinaslang, ang sabi ang Cordero daw ay pinaslang, at anupa't duguan pa rin ito. Kapag ginilitan mo 
ang isang cordero at—at kinatay mo ito tulad sa pagkakapatay sa Corderong iyon, ito'y tinadtad sa krus, 
sinibat sa tagiliran, at ipinako ang mga kamay at paa, at may mga tinik sa kaniyang noo. Kalunus-lunos 
ang Kaniyang kalagayan. At ang Corderong ito ay lumabas at lumapit doon sa nakaupo sa Luklukan na 
Siyang may hawak ng buong Titulo ng Katubusan; at lumapit ang Cordero at kinuha ang Aklat sa kamay 
Niyaong nakaupo sa Luklukan at—kinuha Niya at binuksan ang mga Tatak at binuksan ang Aklat. 32 At 
nung mangyari 'yon, nalaman natin na malamang ay may isang dakilang bagay na naganap sa langit, 
sapagkat ang mga matatanda at ang dalawampu't apat na matatanda, at ang mga nilalang na buhay, at
—at ang

16

lahat ng nasa langit ay nagsimulang maghiyawan, “Karapat-dapat Ka.” At dumating ang mga Anghel 
at ibinuhos ang mga mangkok ng panalangin ng mga banal. Ang mga banal na nasa silong ng dambana ay 
sumigaw, “Karapatdapat Ka, O Cordero, sapagkat tinubos Mo kami, at ngayon ay ginawa Mo kaming mga 
hari at mga saserdote, at kami'y maghahari sa ibabaw ng lupa.” Ay naku. At ang kaluluwang iyon ay… 
Siya… upang buksan ang Aklat…

Makikita n'yo na ang Aklat sa katunayan ay pinlano at isinulat bago pa itatag ang sanlibutan. Ang 
Aklat na ito, ay talagang naisulat na bago pa itatag ang sanlibutan. At si Cristo, bilang Cordero, ay 
pinaslang bago pa itatag ang sanlibutan. At ang pangalan ng mga miyembro ng Kaniyang Nobya ay 
naitala na sa Aklat ng Buhay ng Cordero bago pa itatag ang sanlibutan, subalit ito ay sinelyuhan. At 
ngayon nga'y naihahayag ang mga pangalang naroon, lahat ng tungkol do'n. Napakadakilang bagay. 34 
At nang makita ito ni Juan, ang—ang sabi niya, “Ang lahat ng naroon sa langit, ang lahat ng nasa ilalim 
ng lupa, ang lahat ay narinig siyang nagsabi ng, 'Amen, at mga pagpapala at kapurihan.'” Sadyang 
napakasaya niya nung oras na iyon, sapagkat karapatdapat ang Cordero.

17

At ngayon, ang Cordero ay nakatayo sa gabing ito samantalang pinapasok natin ang ika-6 na 
kabanata; hawak Niya ang Aklat at sinisimulan na Niyang ipahayag. At, oh, tunay ngang sa araw na ito 
ay akin sanang… Umaasa ako na espirituwal ang mga tao. Nakagawa sana ako ng isang kakilakilabot na 
pagkakamali kung hindi dumating ang Espiritu Santo sa silid at itinuwid ako kaninang mag-aalas dose 
tungkol sa isang bagay na isinusulat ko upang ipahayag. 36 Ibinabatay ko ito sa isang lumang konteksto. 
Wala akong alam tungkol dito. Wala akong kaalam-alam tungkol sa Ikalawang Tatak, maliban sa mga luma 
kong konteksto na ipinangusap ko maraming taon na ang nakalipas at isinulat ko at tinipon ko ang mga 
kontekstong ito… 37 At sina Dr. Smith, sampu ng maraming mahuhusay na mga guro na pinagkuhanan ko, 
lahat sila ay ganun ang paniniwala, kaya't isinulat ko. At sasabihin ko na sana, “Buweno, pag-aaralan ko 
iyon sa ganung pananaw.” At nung magaalas dose na ng tanghali ay biglang pumasok ang Espiritu Santo 
doon sa silid, at ang kabuuan nito ay nabuksan sa akin, at hayan na nga…?... itong—ang pagbubukas ng 
Unang Tatak na ito.

18

Positibo ako tulad ng pagkakatayo ko rito ngayong gabi na ang sasabihin ko sa inyo ay ang 
Katotohanan ng Ebanghelyo. Sadyang alam ko. Sapagkat kapag ang isang kapahayagan ay taliwas sa 
Salita, hindi ito kapahayagan.

19

At alam n'yo, may mga bagay na tila ba totoong totoo, ngunit hindi naman. Kita n'yo? Mistula itong 
ganun, subalit hindi naman pala.

Ngayon, makikita natin na hawak ng Cordero ang Aklat. At ngayon, sa ika-6 na kabanata ay 
mababasa natin. At nakita ko nang buksan ng Cordero ang isa sa pitong tatak, at narinig ko sa isa sa 
apat na nilalang na buhay, na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog, Halika. At tumingin ako, at narito ang 
isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay may isang busog; at binigyan siya ng isang putong: 
at siya'y yumaong nagtatagumpay, at upang magtagumpay.

20

Ngayon, iyan ang Unang Tatak, iyan ang sisikapin natin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ngayong 
gabi na ipaliwanag sa abot ng ating makakaya… At napagtatanto ko na ang sinomang taong sumusubok 
na magpaliwanag niyan ay lumalakad sa mapanganib na dako, kung hindi mo nalalaman ang iyong 
ginagawa. Kita n'yo? Kaya't kung ito ay dumarating sa akin sa pamamagitan ng kapahayagan, sasabihin 
ko sa inyo. Kung ito naman ay kailangan kong kunin sa pamamagitan ng aking sariling kaisipan, sasabihin

21
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ko rin sa inyo na ganun iyon bago ko ito ipangusap. 42 Subalit positibo ako tulad ng pagkakatayo ko rito 
ngayong gabi, na sariwa itong dumating sa akin sa araw na ito mula sa Diyos na Makapangyarihan sa 
lahat. Hindi ako mahilig na basta na lamang mangusap ng mga bagay bagay na ganiyan pagdating sa 
bahaging ito ng Kasulatan. Ako— ako'y—umaasa ako na nalalaman ninyo kung ano ang sinasabi ko. Kita 
n'yo? Ngayon, alam n'yo, hindi mo magagawang mangusap ng mga bagaybagay kung dapat ay mayroon 
munang nakalagay dito bago ito maganap . Hindi mo—mo ito magagawang ipangusap kung malibang may 
maglagay nito do'n. kita n'yo? Ngunit nababasa n'yo ba; may napakikinggan ba kayo? Kita n'yo?

Ngayon, ang nakabalumbong Aklat na may pitong tatak ay inilaladlad na ngayon ng Cordero. 44 
Tatalakayin natin ang dakong iyan ngayong gabi. Tulungan nawa tayo ng Diyos. Habang nakakalag at 
nalaladlad ang mga Tatak, nahahayag naman ang mga hiwaga ng Aklat. Ngayon, kita n'yo, ito ay isang 
selyadong Aklat. Ngayon, 'yan ang paniwala natin, hindi ba? Naniniwala tayo na ito ay isang selyadong 
Aklat. Ngayon, hindi natin ito alam dati, ngunit ganun nga 'yon.

22

Naseselyuhan ito ng Pitong Tatak; at ang likuran ng Aklat ang nakaselyo ng Pitong Tatak.

Kung ganitong klase ng aklat ang pinag-uusapan natin, parang nilagyan natin ito ng tali, pitong tali. 
Ngunit hindi ganitong klase ang aklat na 'yon. Iyon ay isang scroll. At kapag ang scroll ay iniladlad, isa na 
iyon; at nakapaloob sa scroll ang ikalawa, at nakasaad doon kung ano iyon, subalit isa itong hiwaga. 46 
Gayunpaman siniyasat na natin 'yon; ngunit alalahanin n'yo, ang Aklat ay selyado, at ang Aklat ay isang 
Aklat ng hiwaga ng kapahayagan. Kapahayagan ito ni Jesus Cristo (Kita n'yo?), isang Aklat ng 
kapahayan. At ngayon, nalalaman n'yo na sa buong nagdaang panahon, sinaliksik at sinikap ng taong 
ito'y talakayin . Lahat tayo.

23

Ganunpaman, naalala ko minsan… Kung—kung narito si Mr. Bohanon, o—o ang ilan sa mga tao niya, 
hindi ko pakay na mang-insulto. Si Mr. Bohanon ay isang matalik na kaibigan ko, at siya ang 
superintendent ng Public Service nung nagtatrabaho pa ako ro'n. Nung ako ay maligtas, sinasabi ko sa 
kaniya ang tungkol sa pagbasa ng Aklat ng Apocalipsis, at ang sabi niya, “Sinubukan kong basahin ang 
bagay na iyon,” aniya. At si Mr. Bohanon ay isang mabuting tao, at siya—siya ay miyembro ng iglesia. 
Hindi ko alam kung saan-saan siya kasapi, ngunit ang sabi niya, “Sa palagay ko ang hinapunan ni Juan ay 
ginamitan ng siling pula ng gabing iyon at natulog siya nang busog.”

24

Ang sabi ko sa kaniya (bagamat maaari akong matanggal sa trabaho dahil dito), ang sabi ko, “Hindi 
ka ba nahihiyang sabihin ang bagay na iyan?” At bata pa lamang ako noon, subalit ang sabi ko, “Hindi ka 
ba nahihiyang sabihin 'yan tungkol sa Salita ng Diyos?” Kita n'yo? Kahit na bata pa ako noon, marahil 
dalawampu't isang taon o dalawampu't dalawang taong gulang pa lamang, at mahirap ang trabaho, at 
matindi ang kahirapan, subalit mayroong takot sa akin kapag nakaririnig ako ng pagpilipit sa Salita ng 
Diyos. Ito ay Katotohanan, pawang Katotohanan. 49 Kaya nga hindi iyon isang panaginip o isang 
bangungot; walang kinalaman ang kinain ni Juan. Naroon siya sa Isla ng Patmos sapagkat sinisikap 
niyang isa-aklat ang Salita ng Diyos at itinapon siya roon ng pamahalaang Romano, at nasa Isla siya 
nung araw ng Panginoon, at narinig niya sa kaniyang likuran ang isang tinig na tila lagaslas ng maraming 
tubig at lumingon siya upang tingnan ito, at nakakita siya ng pitong kandelerong ginto. At nakatayo sa 
gitna no'n ang Anak ng Diyos.

25

Ngayon, ang Aklat ay isang kapahayagan. Samakatuwid “ang isang kapahayagan” ay “isang bagay 
na naipaalam—isang bagay na nahayag.” At
26

ngayon, pansinin n'yo, upang hindi ninyo makalimutan: Ito ay nakasara hanggang sa huling 
kapanahunan. Kita n'yo? Ang buong hiwaga nito ay nakasara hanggang sa huling kapanahunan; makikita 
natin 'yan dito sa Kasulatan.

Ngayon, ang hiwaga ng Aklat ay nahayag nung mabuksan ang mga Tatak. At kapag ganap nang 
nabuksan ang mga Tatak, ang panahon ng katubusan ay tapos na, sapagkat iniwan na ng Cordero ang 
lugar ng pamamagitan upang kunin ang Sariling Kaniya. Isa Siyang Tagapamagitan sa pagitan niyon, 
subalit kapag tunay na kapahayagan ay naganap na tungkol sa mga Tatak, sa pagsisimula ng 
pagbubukas ng mga ito, ang Cordero ay papalabas na mula sa santuaryo. Ito'y ayon sa Salita. Nabasa 
natin ito kagabi. Lumabas Siya mula sa kalagitnaan at kinuha ang Aklat. Kaya nga hindi na Siya 
Tagapamagitan, sapagkat sila man ay tinawag Siyang isang Leon, at iyon ang—iyon ang Hari, at hindi na 
Siya isang Tagapamagitan nung panahong iyon.

27

Bagamat ang mga aktor sa mga Tatak na ito ay nagsimula sa unang kapanahunan ng iglesia… 
Ngayon, alalahanin n'yo, upang makuha natin nang husto ang background nito kung magagawa natin, o 
sa abot ng ating makakaya. 53 Ang mga aktor… Ilalagay ko ito sa ganiyang halimbawa, sapagkat ang 
isang aktor ay isang taong nagpapalit-palit ng maskara. Kita n'yo? 54 At sa tagpong ito ngayong gabi, 
makikita natin na ito'y si Satanas na nagpapalit-palit ng kaniyang maskara. At lahat ng mga aktor… Si 
Cristo, nang gampanan Niya ang parteng ginampanan Niya nung magkatawang-tao Siya mula sa pagiging 
Espiritu, nagsuot lamang Siya ng damit ng isang aktor, laman ng tao, at bumaba sa anyo ng isang tao 
upang maging isang Kaanak na Manunubos.

28
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Ngayon, ngayon, kita n'yo, iyon ay isa lamang anyo ng aktor. Iyan ang dahilan kung bakit ang lahat 
ng mga iyon patalinghaga at—at kaya sila ganito rito tulad ng mga nilalang na buhay, at mga hayop, at 
iba pa; ito'y isang pagganap. 56 At nagsimula ang mga aktor na ito sa unang kapanahunan ng iglesia, 
sapagkat si Cristo 'yon na nagpapahayag ng Kaniyang Sarili sa pitong kapanahunan ng iglesia. Ngayon, 
nauunawaan n'yo ba? Sige. Kita n'yo? Ipinahahayag ni Cristo ang Kaniyang Sarili sa pitong kapanahunan 
ng iglesia, at sa mga kapanahunang ito ng iglesia, nagkaroon ng matinding kalituhan. At sa dulo ng 
kapanahunan ng iglesia, ang mensahe ng ikapitong anghel ang

29

dadampot sa mga nawalang hiwagang ito upang ipagkaloob sa Iglesia. Kita n'yo? Ngayon, 
mapapansin natin 'yan.

Ngunit ang—noon ay hindi pa nahayag sa tunay nilang kalagayan. Ngayon, nung panahon ng Biblia, 
naroon na ang mga hiwaga, at nakita nila ang mga bagay bagay na ito kung papaano ito nakita ni Juan. 
Ngayon, ang sabi niya, “May isang nakasakay sa kabayong puti.” Ngunit ang hiwaga nito, may hiwagang 
kalakip ang mangangabayong iyon. Ngayon, kung ano naman iyon, hindi nila nalaman; subalit ito ay 
maipapahayag. Ngunit ito ay maihahayag matapos na iwan ng Cordero ang luklukan ng pamamagitan ng 
Ama bilang Kaanak na Manunubos.

30

Magbibitiw ako ng munting bagay sa bahaging ito. Ngayon, kung may makakukuha ng mga tape na 
ito… Sinomang tao ay maaring mangusap ng anomang nais niya. Mayroon siyang karapatan sa anumang 
ayon sa kaniyang kumbiksiyon. Subalit alam n'yo, kung ayaw ito ng isang ministro sa kaniyang 
kapulungan, sabihin ninyo sa kanila na huwag nila itong tanggapin. Ngunit ako—ako… Ito ay nakaukol sa 
mga tao na pinagsuguan sa akin upang aking pangaralan; samakatuwid, kinakailangan kong ipahayag 
kung ano ang Katotohanan.

31

Ngayon, ang Cordero sa panahon ng Kaniyang pamamagitan noon, alam Niya na may mga pangalan 
na naitala na ro'n buhat pa ng itatag ang sanlibutan, at habang ang mga pangalang iyon ay hindi pa 
naipapahayag sa ibabaw ng lupa, kinakailangan Niyang manatili roon bilang isang Tagapamagitan. 
Nakukuha ba ninyo? Ito'y talagang predestinasyon… Kita n'yo? Tama, kinakailangan Niyang manatili roon, 
sapagkat pumarito Siya upang mamatay para sa mga itinalaga ng Diyos sa Buhay na Walang Hanggan. 
Kita n'yo, kita n'yo? Sa pamamagitan ng Kaniyang paunang kaalaman ay nakita na Niya sila, hindi sa sarili 
Niyang kalooban. Ang kalooban Niya ay ang huwag mapahamak ang sinuman, subalit sa pamamagitan ng 
Kaniyang paunang kaalaman ay nalaman Niya kung sino ang mapapahamak at hindi. 60 Samakatuwid 
habang may isang pangalan na hindi pa naipapahayag sa lupa, kinakailangang manatili ro'n ni Cristo 
bilang isang Tagapamagitan upang ingatan ang pangalang iyon. Subalit kapag ang huling pangalang iyon 
ay nailublob na sa Clorox o pampaputi, tapos na ang mga araw ng pamamagitan Niya.“ Ang liko ay 
magpakaliko pa, ang banal ay magpakabanal pa.” Kita n'yo? At iiwanan Niya ang santuaryo, at 
pagkatapos ay magiging isa na itong luklukan ng paghatol. Sa aba ng mga taong nasa labas ni Cristo pag 
nagkagayon.

32

Ngayon, pansinin n'yo: ito'y mahahayag kapag iniwan na ng Cordero ang lugar ng Kaniyang 
pamamagitan mula sa Ama. (Ngayon, iya'y sa Apocalipsis 5). Ngayon, kinuha Niya ang Aklat ng mga 
Tatak, ang Aklat ng mga Tatak o ang Akalt na naseselyuhan ng mga Tatak, kinalas Niya ang mga ito at 
ipahahayag (tignan n'yo) sa katapusan ng kapanahunan, pagkatapos ng panahon ng pamamagitan; 
natapos na ang mga kapanahunan ng iglesia. 62 Pumarito Siya sa unang kapanahunan, sa Kapanahunan 
ng Efeso, inihayag Niya at isinugo ang mensahero. Masdan ninyo ang nangyari sa ating pagpapatuloy. 63 
Narito ang plano: Ang unang magaganap, mayroon munang magaanunsyo sa kalangitan. Ano ang 
naganap? Nabuksan ang isang Tatak. Ano nga ba iyon? Isang hiwaga ang nahayag. Kita n'yo? 64 At 
kapag nahahayag ang isang hiwaga, may tumutunog na isang pakakak. Nagdedeklara ito ng isang 
digmaan. O may isang salot na darating, at nabubuksan ang isang kapanahunan ng iglesia. Kita n'yo? 
Ano ang bahaging digmaan? Nasasapo ng anghel ng Iglesia ang hiwaga ng Diyos, na hindi pa lubos na 
naipapahayag, subalit kapag nahayag na sa kaniya, masasapo niya ang hiwagang ito ng Diyos, at 
hahayo siya sa mga tao (matapos na maipagkaloob sa kaniya ang hiwaga), hahayo siya sa mga tao. Ano 
ang gagawin niya ro'n? Sisimulan niyang ipangaral ang mensahe, at ano ang sisimulan nito? Isang 
digmaaan, isang digmaang espirituwal.

33

At pagkatapos ay kukunin ng Diyos ang Kaniyang mensahero sampu ng mga hinirang ng 
kapanahunang iyon, at Kaniyang ptutulugin, pagkatapos ay ihuhulog Niya ang salot sa mga tumanggi 
dito: isang pansamantalang paghatol. At pagkatapos no'n, magpapatuloy siya, at sila ay magtatatag ng 
denominasyon, at magpapasok ng mga denominasyon, at magpapasimula sa gawa ng lalaking iyon tulad 
nina Wesley at lahat ng iba pa, pagkatapos ay babalik na naman ito sa kaguluhan; at isa na namang 
hiwaga ang malalantad. Pagkatapos ay ano ang mangyayari? Isa na namang mensahero ang darating sa 
ibabaw ng lupa para sa isa namang kapanahunan ng iglesia. Kita n'yo? 66 At sa pagdating niya, tutunog 
ang pakakak. Magdedeklara siya ng digmaan. Kita n'yo? At ano'ng mangyayari? Sa huli ay kukunin din 
siya. At kapag nahimlay na siya, at sasalantahin sila ng pagdating ng salot. Darating ang espirituwal na 
kamatayan sa iglesia at mapapahamak na ang iglesiang iyon, ang kalipunang iyon. At lilipat na naman 
siya sa ibang panahon. 67 Oh, napakadakilang plano nito hanggang sa humantong siya sa huling anghel.

34
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Ngayon, wala siyang anumang tiyak na hiwaga, bagkus ay titipunin niya ang lahat ng mga nawalang 
hiwaga sa ibang mga kapanahunan, lahat ng

mga katotohanan na hindi pa tunay na naipahahayag (Kita n'yo?), sa pagdating ng hiwaga. 
Pagkatapos ay ipahahayag niya ang lahat ng mga bagay na iyon sa kaniyang kapanahunan. Kung nais 
ninyo itong basahin, hayan: Apocalipsis 10:1 hanggang 4. Makukuha n'yo ito. Tama. Kita n'yo?

Kita n'yo? Kukunin niya ang Aklat at… ang mga Tatak at kakalasin Niya ang mga ito at ipapakita sa 
ikapitong anghel, dahil ito lamang, ang mga hiwaga ng Diyos, ang ministeryo ng ikapitong anghel. 
Ngayon, katatapos pa lamang natin talakayin ang mga kapanahunan ng iglesia na may kalakip pang 
kasaysayan upang patunayan 'yon. Kita n'yo? Ito ang mensahe ng anghel sa ikapitong iglesia. 69 Tama, 
ipahahayag niya ang lahat ng mga hiwaga ng nagdaang panahon: ang lahat ng mga bagay sa nakalipas 
na panahon: Apocalipsis 10:1-7. Ganiyan ang mangyayari.

35

Ngayon, alalahanin, sa kapanahunan ng ikapitong anghel, sa pag-ihip niyang Pakakak ng Ebanghelyo, 
tatapusin niya ang lahat ng mga hiwaga ng Diyos. Tulad ng pagdating ng isang doktrina sa mga naunang 
kapanahunan ng iglesia (Pupuntahan natin 'yon maya-maya.), naging isa muna itong kasabihan, at 
pagkatapos ay naging isang doktrina, at naging isang kautusan, at nagging isang iglesia, at dumaan ang 
panahon ng karimlan, at mula sa panahon ng karimlan ay dumating ang unang Repormasyon—si Luther. 
At dala-dala niya ang lahat ng uri ng mga mahiwagang bagay na naganap nung kapanahunan ng 
iglesiang iyon, ang lahat ng mga nangyari noon, at… Subalit hindi niya iyon natapos. 71 At dumating 
naman si Wesley taglay ang pagpapakabanal, higit ang nakuha niya, subalit hindi pa rin niya ito natapos, 
nag-iwan siya ng mga bagay na di lubos na naipaliwanag sa lahat ng dako, tulad ng pagwiwisik sa halip 
na bautismo, at tinanggap ni Luther ang “Ama, Anak, Espiritu Santo” sa halip ng “Panginoong Jesus 
Cristo,” lahat ng iba't ibang mga bagay na ito.

36

Pagkatapos ay dumating naman ang panahon ng Pentecostal taglay ang bautismo ng Espiritu Santo, 
at nagkulong sila ro'n. Ngayon, hindi na maaaring magkaroon pa ng ibang panahon. Iyon na ang lahat; 
iyan ang Filadelfia, o ang—hindi pala—ang Kapanahunan ng Laodicea. Subalit gayunman… 73 Natuklasan 
natin sa pag-aaral ng Kasulatan na ang mensahero ng kapanahunan ay dumarating palagi sa pinakadulo 
ng kapanahunan. Dumating si Pablo sa dulo ng kapanahunan. Nalaman natin na si Irenaeus ay dumating 
sa dulo ng kapanahunan. Si Martin, sa dulo ng kapanahunan. Si Luther, sa dulo ng kapanahunan ng 
Catolico; at ano pa?—si Wesley, sa dulo ng

37

kapanahunan ng mga Lutheran; at ang Pentecostal, sa dulo ng kapanahunan ng paglilinis hanggang 
sa bautismo ng Espiritu Santo. 74 At sa dulo ng kapanahunan ng Pentecostal ay dapat tayong 
makatanggap, ayon sa Salita, habang tinutululngan ako ng Diyos sa gabing ito na ipakita sa inyo dito, na 
tayo ay tatanggap ng isang mensahero na magtitipon sa lahat ng mga di lubusang naipaliwanag na mga 
bagay na iyon at ihahayag ang buong lihim ng Diyos para sa pag-agaw ng Iglesia.

At may darating na pitong mahiwagang mga kulog na hindi man lamang naisulat. Tama. At naniniwala 
ako na mahahayag ang pitong kulog na iyon sa huling mga araw upang matipon ang Nobya sa 
pananampalatayang ukol sa pag-agaw; sapagkat sa taglay natin ngayon, hin—hindi natin ito magagawa. 
Kailangan nating higit pang humakbang; halos hindi nga natin magawang manampalataya para sa Divine 
healing. Kinakailangan nating magkaroon ng sapat na pananampalataya upang tayo ay mabago sa isang 
iglap at madagit palabas ng mundong ito, at makikita natin 'yan maya-maya, kung loloobin ng Panginoon, 
makikita natin kung saan iyon nakasulat.

38

Kung magkagayon lahat ng kahatulan ng mga mapaggawa ng kasamaan… Ngayon, kita n'yo, sa lahat 
ng mga nagdaang panahon nabubuksan ang mga Tatak na ito, hanggang sa ngayon ang huling Tatak ay 
nabuksan na. At ngayon, habang nagmamatiyag sila sa mga Tatak na ito at nagbabaka-sakali sa kanilang 
ginagawa, sa dulo ng mga kapanahunan ng iglesia, ang lahat ng manggagawa ng kasamaan ay 
hahantong sa kapighatian. 77 Ang lahat ng gumagawa ng kasamaan sa Pitong Tatak ay mahiwagang 
gumagawa sa loob ng iglesia, at matutuklasan natin sa loob ng isang saglit na sila ay gumagawa pa nga 
sa pangalan ng iglesia. Tinatawag nila ang kanilang mga sarili na iglesia. Tignan n'yo lang kung hindi ba 
tama 'yan. Hindi katakatakang laban na laban ako sa denominasyon, nang hindi ko alam kung bakit. Kita 
n'yo, kita n'yo? 78 Hahantong sila… gayon, nagsimula ito dati sa isang maamong anyo, lumala lang ito 
nang lumala, hanggang sa… At ang mga tao ay nasasadlak do'n, na nagsasabi, “Ah, oo, ayos lang ito.” 
Ngunit sa huling mga araw ang mga bagay na ito ay mailalantad. At sa huli ay lubos silang 
magpapakasama hanggang sa humantong sila sa panahon ng dakilang kapighatian.

39

At papaano masasabi ng isang tao na ang Nobya ni Cristo ay papasok sa kapighatian? Hindi ko ito 
maunawaan. Kita n'yo? Siya ay itinakas sa kapighatian. Kung—kung ang iglesia ay nahatulan na, at kung 
hinatulan na nila ang kanilang mga sarili, at tinanggap ang Dugo, papaano hahatulan ng Diyos ang isang 
taong sakdal, ganap na walang kasalanan? Sasabihin mo,

40

“Walang ganiyang tao.” Ang bawat mananampalatayang ipinanganak na muli, tunay na 
mananampalataya ay lubos at ganap na walang kasalanan sa harapan ng Diyos. Hindi siya nagtitiwala sa
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sarili niyang mga gawa. Sa Dugo ni Jesus na pinaglaglagan kaniyang pagtatapat… 80 Iyan ang sabi ng 
Biblia. Kita n'yo? “Siya na—na ipinaganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat hindi siya maaaring 
magkasala.” Paano mo gagawing makasalanan ang isang tao samantalang ang pampaputing Dugo ni Jesus 
Cristo ay nasa pagitan niya at ng Diyos, paglalahuin niyan nang lubusan ang kasalanan. Kita n'yo? Paano 
makakalusot ang kasalanang iyan sa Dugo ni Cristo? Hindi maari. 81 Ang sabi ni Jesus, “Magpakasakdal 
nga kayo, tulad ng inyong Ama sa langit na sakdal.” At paano ba natin mauumpisahang isipin man lamang 
ang maging sakdal, ngunit ito ay hiniling ni Jesus. At kung hiniling ito ni Jesus, kailangan Niyang gumawa 
ng daan para dito; at gumawa na nga Siya: ang Sarili Niyang Dugo.

Ngayon, ang lahat—ihahayag ang lahat ng mga hiwagang nawala sa nakalipas na panahon. Ngayon, 
ang kaisipan ay dito sa huling panahon ang mga hiwaga na nagpasimula matagal na panahon na at 
dumaan sa mga kapanahunan ng iglesia ay maipapahayag dito sa pagbubukas ng mga Tatak sa huling 
mga araw, kapag malapit nang matapos ang panahon ng pamamagitan. 83 At ang mga paghatol ay 
nakaabang sa mga maiiwan. Hahantong sila sa ro'n. Iyan ay matapos na maalis na ang Nobya sa eksena.

41

Oh, bumasa na nga lang tayo ng isang Kasulatan. Gusto ba ninyong isulat ang ilan sa mga 
Kasulatan? Kunin natin sandali ang II Mga Taga Tesalonica at—at tingnan natin sandali. Napakagandang 
larawan nito. Gusto ko ito. At tingnan nga natin. Oo, II Mga Taga Tesalonica nga, at gusto ko ang Ika-2 
kabanata ng II Mga Taga Tesalonica at ang—ang ika-7 talata. Tingnan natin, II Mga Taga Tesalonica 2:7. 
Sa palagay ko'y tama 'yon. Ngayon, isinulat ko ito, na nanginginig at nangangatog. … Ang hiwaga ng 
kasamaan ay gumagawa na: lamang ay may pumipigil ngayon, hanggang sa ito ay alisin. 85 Sino? 
Mayroong pumipigil. Kita n'yo? Kita n'yo, isang hiwaga… Ang hiwaga ng katampalasanan noon pa man sa 
unang kapanahunan ng iglesia, narito't isinulat ni Pablo, na nagsasabing ang hiwaga ng katampalasanan… 
Ano nga ba ang katampalasanan? Ang katampalasanan ay isang bagay na alam mong hindi mo dapat 
gawin, ngunit ginagawa mo pa rin. At ang sabi ni Pablo mayroong ganiyan sa mundo sa araw na ito, mga 
manggagawa ng katampalasanan.

42

Oh kung kayo'y… Dadako tayo sa… Basahin na lang natin ang bahaging iyon—magsimula tayo sa 
bandang unahan—sa ika-3 talata. Huwag kayong padaya kanino man sa anomang paraan: sapagkat ito'y 
hindi darating, maliban nang dumating muna ang pagtaliwakas, at mahayag ang… (t-a-o)… taong 
makasalanan, ang anak ng kapahamakan; (Tama.) Na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat 
na tinatawag na Diyos o sinasamba; ano pa't siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag 
sa kaniyang sarili na tulad sa Diyos. (nagpapatawad ng kasalanan) Hindi baga ninyo naaalala nang ako'y 
kasama ninyo pa, ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito?... (Nais kong maupo sa ilalim ng ilan sa 
kaniyang pagtuturo. Hindi ba't kayo rin?)... At ngayon ay nalalaman ninyo kung ano ang pumipigil sa 
kaniya upang siya ay mahayag sa kaniyang kapanahunan. 87 Hindi sa kapanahunang iyon (Kita n'yo?), 
hindi noon, kundi sa kaniyang kapahunan… Kita n'yo, sa pagbubukas ng Tatak ay malalaman natin ng 
eksakto kung ano nga ba 'yon. Sino ang taong ito na makasalanan, ang taong ito na gumagawa ng 
katampalasanan, ang lalaking ito na gumagawa ng kasamaan, mahahayag nga ba siya sa takda niyang 
kapanahunan?

43

Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na:… (mandaraya, kita n'yo, nililinlang ang mga 
tao patungo sa isang bagay. Kita n'yo?)… lamang ay may… (ang Diyos)… pumipigil ngayon hanggang sa 
alisin ito… (ang Iglesia—si Cristo, ang Nobya). 89 At ang Tampalasan ay mahahayag… (sa pagububkas ng 
Tatak, sa kaniyang kapanahunan. Ang sabi ni Pablo, “Hindi sa aking kapanahunan, kundi sa kapanahunan 
kung kailan siya'y mahahayag. Kita n'yo?)… na papatayin ng Panginoon ng hininga ng kaniyang bibig… 
(Masdan n'yo kung ano ito.)… at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kaniyang pagparito ay lilipulin: 90 
Siya, na ang kaniyang… (siya, siya, isa siyang tao)… pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may 
buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. (Kita n'yo?) 91 At may 
buong daya ng kal ikuan… (dinaraya ang mga tao sa pamamagitan ng kal ikuan)… si la na 
mangapapahamak;… (hindi ang Nobyang ito, kundi ang mga nag-aabang sa gayong bagay)… sapagkat 
hindi nila tinanggap ang pagibig sa katotohanan… (At si Cristo ang Katotohanan, at

44

si Cristo ang Salita, subalit mas gusto nila ang isang kredo)… upang sila'y mangaligtas. 92 At dahil 
dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa isang—isang 
kasinungalingan:… (Dapat ang pagkasalin nito, ayon sa nakita ko sa Lexicon ay, “ang kasinungalingan,” 
hindi “isang kasinungalingan”; “ang kasinungalingan,” katulad ng sinabi niya kay Eva.) Upang 
mangahatulan silang lahat… na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan.

Napakatinding pananalita. Naku. Matapos na kunin ang Nobya, ang taong ito na makasalanan ay 
maghahayag ng kaniyang sarili. Ang Nobya ni Cristo ay hinirang mula sa bawat kapanahunan ng iglesia. 
94 Ngayon, nung isang araw ay mayroon akong sinabi. Ang Nobya ay maaaring umuwi nang hindi mo 
namamalayan. Totoo 'yan. 95 Mayroong nagsabi, “Aba, Brother Branham, magiging napakaliit na grupo 
niyan.” 96 Ang sabi ni Jesus, “Kung paano ang naganap sa kaarawan ni Noe, (Ngayon, kausapin mo Siya 
tungkol dito. Kita n'yo?) magkakagayon din sa pagparito ng Anak ng tao.”

45

Kung may walongdaang tao na maaagaw sa gabing ito, wala kang maririnig na kuwento tungkol dito46
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kinabukasan, o sa susunod na araw, o kailan pa man. Mawawala sila nang hindi mo namamalayan. Kita 
n'yo? Ganiyan din ang ang mangyayari. 98 Ano ba ang sinisikap kong sabihin? Hindi ko kayo tinatakot, o 
pinagaalala. Nais kong magmatiyag kayo. Maging handa, magbantay, bawat sandali. Tigilan na ninyo ang 
mga walang kabuluhang bagay. Magpakaseryoso na kayo sa Diyos, 'pagkat mas malapit na tayo kaysa sa 
inyong iniisip.

Ngayon, alalahanin n'yo, ang tunay na Nobya… Ngayon, may isang huwad na nobya. Makukuha natin 
iyan sa Apocalipsis 17. Ang sabi niya, “Ako'y isang balo at hindi ako nangangailangan ng anoman,” (Kita 
n'yo?), nakasakay siya sa isang hayop nakadamit ng kulay pula, at iba pa (ang hayop). 100 Subalit ang 
tunay na Nobya ay bubuuin ng libulibong mga tao, subalit ito ay ang mga hinirang sa bawat kapanahunan 
ng iglesia. Sa tuwing may mensaheng lumalabas at ito'y sinampalatayanan ng mga tao at tinanggap 
buong Liwanag nito, sila'y natatatakan hanggang sa araw ng katubusan…

47

Hindi ba't ganito rin ang ipinangusap ni Jesus nung sabihin Niya na ang—ang tunog ay dumating sa 
ikapitong pagbabantay? Ito ang huling kapanahunan ng iglesia. Kita n'yo? At ang sabi, “Narito ang 
Kasintahang lalaki; magsilabas kayo upang salubungin Siya.” 102 At ang birheng natutulog ay dumating, 
kinusot ang kaniyang mga mata, at nagsabi, “Palagay ko'y kailangan kong magtaglay ng kaunti niyang 
langis na iyan; mabuti sigurong magkaroon kami ng kaunti.” 103 At ang Nobya na nakatayo roon ay 
nagsabi, “Sapat lamang ang langis na ito sa amin. Sapat lamang ang taglay namin upang kami ay 
makapasok. Hindi namin kayo maaaring bigyan. Kung nais ninyong magkaroon, manalangin kayo.”

At habang wala siya, dumating ang Nobyo (Kita n'yo?), at pumasok na ang Nobya. At ang mga 
natira, ang mga ganap na malinis, ang iglesia ay naiwan sa labas. At ang sabi Niya, “Diyan na nga ang 
pag-iyak at pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin.” Kita n'yo na? Ngayon, 'yan ang mga hinirang. 105 
At nung may sumigaw, “Narito ang Kasintahang lalaki,” ang lahat ng mga nangakatulog sa mga nagdaang 
kapanahunan ay nagsigising, bawat isa.

48

Kita n'yo, hindi ganiyan ang Diyos, tulad sa gusto nating isipin, na basta lang maghahanap ng ilang 
libo mula sa kapanahunang ito. Ang mga hinirang ito mula sa bawat kapanahunan. At iyan ang dahilan 
kung bakit kinakailangang manatili ni Cristo sa luklukan ng pamamagitan hanggang sa makapasok ang 
kahulihulihan sa huling kapanahunan. At ang mga kapahayagang ito ng kung ano bang naganap sa 
nakaraan sa pagkakataong iyon ay mahahayag sa mga tao, at makikita nila kung ano ba ang nangyari. 
Kita n'yo? Nakukuha na ba ninyo ngayon?

49

Tama. Pansinin n'yo, ang iba sa mga patay, ang mga miyembro ng iglesia, ay hindi nangabuhay 
hanggang sa maganap na ang isang libong taon. Ang mga miyembro ng iglesia, ang—ang mga Cristiano, 
ang iglesia ay hindi nabuhay hanggang sa dulo ng isang libong taon, pagkatapos ay darating sila at 
tatayo sa harapan ng Nobya (Tama.), tatayo sila sa harapan ng Hari at ng Reyna. Luwalhati. May isang 
iglesia ngayon na kung tawagin ang sarili niya ay “Ang Reyna ng kalangitan.” Ang Reyna ng kalangitan ay 
ang piniling Nobya ni Cristo, at siya ay paparitong kasama Niya. Nakita ito ni Daniel at ang sabi niya: 
“Makasampung libong tigsasampung libo ang naglilingkod sa Kaniya.” Ngayon, kung mamasdan n'yo diyan 
ang Kasulatan sa Daniel. Nakahanda na ang paghatol, at bukas na ang mga aklat.

50

Ngayon, alalahanin n'yo, sa pagparito Niya, kasama Niyang darating ang Nobya. Ang asawang babae 
ay naglilingkod sa kaniyang asawang lalaki. At makasampung libong tigsasampung libo ang nagllingkod sa 
Kaniya. Naihanda na ang paghatol, at ang mga aklat ay binuksan na, at may isa pang aklat na binuksan 
na walang iba kundi ang Aklat ng Buhay. Hindi ito ang Nobya, siya ay umakyat na at bumalik at nakatayo 
do'n na humahatol sa mga henerasyong tumanggi sa mensahe ng Ebanghelyo. 108 Hindi ba't sinabi ni 
Jesus na ang reyna mula sa timugan ay babangong kasama ng henerasyong ito sa araw ng kaniyang 
paghatol at kukundenahin niya ang henerasyong ito, sapagkat naglakbay siya mula kadulu-duluhan ng 
sanlibutan upang mapakinggan ang karunungan ni Solomon; at may isang higit na dakila kaysa kay 
Solomon na naririto.

51

Naroon nakatayo ang—sa paghatol, ang reyna ng Sheba sa timugan, at ang sarili niyang patotoo… 
Wala ni isa mang Judio ang tumayo sa henerasyong iyon ng mga Judio, at sila ay mga bulag at hindi nila 
Siya nakilala, nang hanapin nila Siya; subalit napakasimple ng pagdating Niya na nalampasan nila ito, 
nang ganun. 110 Samantalang ang dakilang reyna na iyon ay nagpakumbaba, at lumapit at tinanggap 
ang mensahe. “At siya'y tatayo sa paghuhukom,” ang sabi Niya, “at hahatulan ang lahing iyon.”

52

Ngayon, nakikita n'yo ba ang tatlong uri ng mga tao sa tuwina? Ang aklat, mula rito ay hinatulan ang 
mga patay; ang isa pang aklat, ang Aklat ng Buhay: yaong ang mga pangalan ay nasa Aklat ng Buhay… 
112 Marahil ay sabihin n'yo, “Kung ang pangalan mo ay nasa Aklat ng Buhay, ayos na 'yon, di ba?” Hindi 
po. Tingnan n'yo, ang pangalan ni Judas Iscariote ay nailagay sa Aklat ng Buhay. Ngayon, sabihin n'yong 
mali 'yan. Binigyan sila ni Jesus sa Mateo 10 ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at sila'y 
isinugo upang magpagaling ng mga maysakit, at upang magpagaling ng mga ketongin, at bumuhay ng 
mga patay. At sila'y humayo at bumalik, kasama si Judas; at ang sabi nila, “Maging ang mga demonyo ay 
nagpapasakop  sa  amin.”  113  Ang  sabi  ni  Jesus,  “Huwag  kayong  mangagalak  na  ang  mga  demonyo  ay
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napapasakop sa inyo, bagkus magalak kayo sapagkat ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit,” 
at kasama nila si Judas. 114 Ngunit ano ang nangyari? Nang kailanganin nang pumunta sa Pentecostes 
ng hinirang na grupo upang tunay na tanggapin ang Espiritu Santo, ipinakita ni Judas ang kulay niya. 
Paroroon siya sa paghuhukom. Kaya nga ang mga aklat ay nangabuksan at ang Aklat ng Buhay ay 
nabuksan, at ang

bawat tao ay hahatulan nang ganun. Ngayon, ang Nobya ay tatayo doon kasama ni Cristo upang 
hatulan ang sanlibutan.

Hindi ba't… ang sabi ni Pablo, “Nangangahas ba kayo (ang Nobya ang kausap niya) na magsakdal sa 
likong batas kapag mayroon kayong laban sa isa't isa? Hindi n'yo ba nalalaman na ang mga banal ay 
hahatol sa sanlibutan?” Hayan ka. 116 Ang mga banal ay hahatol sa sanlibutan at maghahari. Tama. 
Sasabihin mo, “Papaanong mangyayari na ang isang maliit na kalipunan tulad niyan ay…” Hindi ko alam 
kung paano iyan mangyayari, subalit sinabi Niya na iyan ay mangyayari; kaya sa akin sapat na 'yon 
Ngayon, masdan n'yo.

54

Ngayon, pansinin n'yo na ang iba sa mga patay (ang mga miyembro ng iglesia, mga patay na 
miyembro ng iglesia) ay hindi nabuhay na muli hanggang sa maganap na ang isang libong taon, at sa dulo 
ng isang libong taon, sila'y tinipon… Isa pang pagkabuhay na muli ang naganap, na walang iba kundi ang 
ikalawang pagkabuhay na muli, at sila'y tinipon, at si Cristo at ang iglesia, ang Nobya (hindi ang iglesia, 
ang Nobya) si Cristo at ang Reyna (hindi ang iglesia)… Igles… si Cristo at ang Nobya ay tumayo ro'n. 118 
At sila ay pinaghiwalay na tulad ng mga tupa at mga kambing. Tama. Diyan lilitaw ang mga kasapi ng 
iglesia. At kung narinig nila ang Katotohanan at tinanggihan nila ang Katotohanan, ano kaya ang 
masasabi kapag nahayag sa malaking kanbas na iyon maging ang inyong mga kaisipan, anuman ang inisip 
mo. Papaano mo ito tatakasan, samantalang nakalantad ito sa kanbas sa sangkalangitan; at sa 
dambuhalang telebisyon ng Diyos ang mga kaisipan mong nagrerebelde sa… Ang sarili mong mga kaisipan 
ay mangungusap laban sa iyo sa oras na iyon. 119 Kaya kung mangungusap ka ng isang bagay at iba 
naman ang iniisip mo, buti pang tigilan mo na iyan. Ituon ninyo ang inyong mga kaisipan sa Diyos. 
Panatilihin n'yong dalisay ang mga ito, at manatili kayong taglay ito, at isang bagay lang ang salitain 
ninyo sa lahat ng oras. Kita n'yo? Huwag ninyong sabihin, “Buweno, sasabihin ko na sasampalatayanan 
ko iyon; ngunit tutuklasin ko muna.” Sampalatayanan n'yo ito. Amen.

55

Pansinin n'yo, ang mga nasa uring ito, kaya sila mamatay lahat, mangyari ay dadaan sila sa paglilinis 
ng pagsubok sa kapighatian; sapagkat wala naman talaga sila sa ilalim ng Dugo. Inaangkin nila na nasa 
ilalim sila, ngunit hindi naman. Paano sila daraan sa isang pagsubok upang sila ay dalisayin samantalang 
ang pampaputing Dugo ni Cristo ay nag-aalis sa iyo ng bawat sintomas ng kasalanan at iba pang bagay. 
At ikaw ay patay na, at ang iyong buhay ay naitago na sa Kaniya sa pamamagitan ng Diyos at 
naselyuhan

56

na roon sa pamamamagitan ng Espiritu Santo; ano pa ang dahilan para ikaw ay hatulan? Saan ka 
magpapadalisay? Ano pang kailangang dalisayin sa iyo gayong ikaw ay ganap nang na kay Cristo, at 
walang kasalanan? Paano… Para ano pa ang paghatol? Nauukol ito sa natutulog na lupong ito na hindi 
matukoy ng mga tao.

Ngayon, hindi nila ito nagawang matukoy sa loob ng napakaraming taon (Kita n'yo?), subalit ito na 
ang oras ng paghahayag (Kita n'yo, kita n'yo?) ng kapahayagan, kaalinsabay ng pagdating ng Nobya… 
Ang huling pagtatapos, ang mga huling bagay na darating… Patungo na ito sa kawakasan, kaibigan, sa 
aking paniwala. Kailan? Hindi ko alam. Hindi ko masasabi sa inyo, anu't ano man… Nais kong mabuhay sa 
gabing ito na tila baga ito'y mangyayari na sa gabing ito, magiging handa ako. Kita n'yo? Maaaring 
dumating Siya sa gabing ito, at maaari din namang hindi pa Siya dumating sa loob ng dalampung taon. 
Hindi ko alam kung kailan Siya darating, subalit kailan man ito maganap, ako'y… Marahil ay matapos na 
ang buhay ko sa gabing ito, at anomang nagawa ko rito ay tapos na sa oras na iyon; kailangan ko—ko 
Siyang harapin sa paghuhukom ayon sa kalagayan ko sa aking pagpanaw dito. Kung saan nakahilig ang 
puno; doon ito ito matutumba.

57

Alalahanin n'yo, nung sila'y lumabas upang bumili ng langis, sila'y… “Oh,” sasabihin mo, “ngayon, 
sandali lang, Brother Branham. Hindi ko alam ang tungkol diyan.” Nung bumibili sila ng langis, pagbalik nila, 
wala na ang Kasintahan, at sarado na ang pintuan; kumatok sila at nagsabi, “Papasukin n'yo kami, 
papasukin n'yo kami,” ngunit sila ay nasa kadiliman. 123 Ngayon, kung gusto ng isang tipo niyan, tignan 
n'yo: “Sa panahon ni Noe…” Binanggit ito ni Jesus. Ngayon, sa panahon ni Noe, pumasok sila sa daong, 
subalit itinawid sila sa—sa panahon ng paghuhukom. Ngunit hindi iyan tumitipo sa Nobya ni Cristo; si 
Enoc ang katipo ng Nobya. 124 Si Enoc… si Noe ay tumawid… Ang Nobya… Si Noe ay tumawid sa 
panahon ng kapighatian, at nagdusa, at naging isang lasenggo, at namatay. ubalit si Enoc ay lumakad sa 
harapan ng Diyos sa loob ng limandaang taon at nagkaroon ng patotoo na nalugod niya ang Diyos sa 
pamamagitan ng kaniyang pananampalataya angkop sa pag-agaw, at basta't nagsimula siyang lumakad, 
at pumanhik sa kalangitan, at umuwi na hindi nakatikim ng kamatayan, hindi siya namatay.
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Isa iyang tipo natin na nangabubuhay at nangatitira na hindi makapipigil, o makahahadlang, sa mga 
taong natutulog, na nakatulog dahil sa edad ng tao at ng kalagayan ng panahon ng tao. Namatay sila 
noon, subalit hindi sila mga patay. Sila ay natutulog. Amen. Sila ay natutulog, hindi sila

59

mga patay. At kailangan lamang silang gisingin ng Nobyo. At tayong mga nabubuhay at natitira ay 
hindi makahahadlang sa mga nakatulog na, sapagkat tutunog ang pakakak ng Diyos at ang mga namatay 
kay Cristo ay magbabangon muna, at tayong mga buhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga 
alapaap upang sumalubong sa Panginoon sa hangin. 126 At ang iba sa mga patay ay hindi mabubuhay sa 
loob ng isang libong taon. Hayan. Dumaan sila sa panahon ng kapighatian. Ano 'yon? Katulad ni Enoc.

Alam ninyo, minatyagan ni Noe si Enoc, kaya nga nung mawala si Enoc, alam niyang nalalapit na ang 
paghatol. 128 Nanatili lang siya sa paligid ng daong, subalit si Noe ay hindi naagaw. Umakyat lang siya 
ng kaunti at tumawid sa kapighatian. Itinawid siya sa panahon ng kapighatian upang mamatay. 129 Kita 
n'yo? Ngunit si Noe ay nakatawid; si Enoc ay inilipat nang hindi namamatay; isang tipo ng Iglesiang 
inagaw kasama ng mga natutulog upang sumalubong sa Panginoon sa mga alapaap, at ang natira sa 
iglesia ay nahatid papasok sa panahon ng kapighatian. Wala na akong makitang iba pa roon. Si Enoc ay 
inagaw, hindi namatay…

60

Ngayon, mag-aral tayo ng bahagya ngayon, magtungo tayo sa ating leksiyon. Kung magpapatuloy 
ako ro'n hindi natin matatalakay ang Tatak na ito. Ngayon, pansinin n'yo. Simulan na natin, dahil 
magtatagal tayo (marahil bukas ng gabi o sa susunod na gabi) at makakasagi tayo ng pakakak 
paminsanminsan, sapagkat tumutunog ang mga pakakak kasabay ng mga Tatak. Katulad din ito nang 
mabuksan ang kapanahunan ng iglesia, magkapareho lang.
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Ngayon, ang isang pakakak sa tuwina ay nagsasaad ng digmaan o dili kaya'y ng isang kaguluhang 
pulitikal: ganiyan ang ang pakakak, isang kaguluhang pulitikal, at iyon ay nagbubunsod ng digmaan. 
Kapag nakigulo kayo sa pulitika, at nagkalabu-labo na ang lahat, tulad ng mayroon tayo ngayon, 
abangan n'yo, nalalapit na ang digmaan. 132 Ngunit, tingnan ninyo, ang kaharian ay pag-aari pa rin ni 
Satanas. Hawak pa rin niya ang bahaging ito sapagka't bakit? Tinubos na ito ni Cristo, ngunit 
ginagampanan pa rin Niya ang parte ng isang Kaanak na Manunubos na kinukuha ang Kaniyang mga 
sakop, hanggang sa ang kahulihulihang pangalan ay mailagay na sa Aklat na iyon, natanggap at 
natatakan. Ngayon, nakukuha ba ninyo? Pagkatapos ay darating Siya mula sa Kaniyang luklukan, sa 
luklukan ng Kaniyang Ama, susulong, at kukunin ang Aklat mula sa kamay ng Diyos sa luklukan at 
aangkinin ang Kaniyang mga karapatan. 133 Ang una Niyang gagawin ay tatawagin Niya ang Kaniyang 
Nobya. Amen. Pagkatpos ay anong kukunin Niya? Kukunin Niya ang Kaniyang
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kalaban, si Satanas, at siya'y igagapos, at ibubulid sa apoy sampu ng lahat ng sumusunod sa kaniya. 
134 Ngayon, alalahanin ninyo, hindi ang Russia 'yon. Hindi, ang anticristo ay isang pinong lalaki. Masdan 
lang ninyo kung gaano siya kapino. Matalino siya. Opo. Tanging ang Espiritu Santo lamang ang 
makadadaig sa kaniya.

Pansinin n'yo, ang mga pakakak ay nangangahulugan ng kaguluhang pulitikal: mga digmaan. Sa 
Mateo 24 ay nangusap si Jesus tungkol dito. Ang sabi Niya, “At mangakakarinig kayo ng mga digmaan at 
mga alingawngaw ng mga digmaan…” Kita n'yo, hanggang sa dulo. Naaalala ba ninyo na sinabi ni Jesus 
tungkol diyan. Mga digmaan, at mga alingawngaw ng digmaan, at magpapatuloy ang mga ito hanggang 
sa wakas. Ngayon, iyan ang pagtunog ng isang pakakak. 136 Ngayon, kapag tinalakay na natin ang 
tungkol sa mga pakakak, babalikan natin isa-isa ang mga digmaang ito upang maipakita sa inyo na 
sinundan ng mga ito ang mga iglesia, ipapakita ko sa inyo na sinundan ng mga ito ang mga Tatak. Ang 
mga digmaan at mga alingawngaw ng digmaan… Datapuwat ang pakakak ay nagsasaad ng kaguluhang 
pulitikal, samanatalang ang mga tatak naman ay may kinalaman sa isang kaguluhang pangrelihiyon. Kita 
n'yo? 137 Pagkabukas ng isang Tatak, may isang mensaheng inihuhulog. At ang iglesia sa tuwina ay 
lubusan nang naitatatag sa sarili nitong mga kagawiang pulitikal, at kung anupaman, sampu ng lahat mga 
dignitaryo nito; at kapag nahulog na ang tunay na mensahe, lalabas ang isang mensahero, at liligligin sila 
nang husto. Tama. May kaguluhang pangrelihiyon kapag nabubuksan ang isang Tatak. Iyan ang naganap. 
Kita n'yo? Siyanga.
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Silang lahat ay napanatag sa Sion. Napayapa na nang lubusan ang iglesia at… “Ayos na ang lahat sa 
atin.” Katulad ng church of England, napayapa na sila nang lubusan; ang iglesiang Catolico, napayapa na 
nang lubusan, at dumating si Luther. Nagkaroon ng kaguluhang pangrelihiyon. Opo, tunay nga. Buweno, 
nagpatuloy ang iglesia sa pamamagitan ni Zwingli, at mula kay Zwingli ay tumuloy ito sa iba pa, at kay 
Calvin; at nang maglaon napayapa na rin ang Anglican church, at sadyang naging panatag; at dumating 
si Wesley. Nagkaroon na naman ng kaguluhang pangrelihiyon. Tama. Kita n'yo, nagpapahiwatig ito sa 
tuwina ng kaguluhang pangrelihiyon.

64

Ngayon, ang Tatak. Basahin lang natin ito nang bahagya ngayon. Gusto ko itong kunin… Basahin na 
lang natin. Napapasalita ako. Ako…
65

At nakita ko nang buksan ng Cordero ang isa sa pitong tatak… (Anu'ng nangyari?) …  at  narinig  ko,
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ang tunog na tulad ng isang kulog… 140 Oh, gustung-gusto kong manatili diyan ng ilang sandali. Umaasa 
ako ngayon na lahat sana ng tao na nakaaalam ng mga bagay na ito at nag-aabang sa konsolasyon ng 
Diyos ay mag-aaral ngayon nang maigi, at kayo rin namang mga nakikinig sa mga tape ay mag-iisip 
tungkol dito. Ang unang bagay na naganap… Nang buksan ng Cordero ang Unang Tatak, tumunog ang 
isang kulog. 141 Ngayon, iyon ay mayroong kahulugan, mayroon itong ibig sabihin. Mayroon itong 
kahulugan. Walang anumang bagay na nagaganap nang walang kahulugan. Tama, isang kulog, isang 
kulog ang umugong. Ano kaya ang kulog na iyon?

Ngayon, bumasa pa tayo ng kaunti. Buklatin natin ang Mateo… Hindi, kunin muna natin ang ika-12 
kabanata ng San Juan at manatili tayo ro'n sandali: ika-12 kabanata ng San Juan, at ngayon magsimula 
tayo sa ika-23 talata ng San Juan 12. Ngayon, pakinggan ninyo itong maigi ngayon; sa gayon ay hindi 
na kayo mag-iisip kung ano nga ba ito. At sinagot sila nila ni Jesus, na sinasabi, Dumating na ang oras na 
ang Anakng tao ay luluwalhatiin. 143 Kita n'yo, dulo na iyon ng panahon. Ang kaniyang ministeryo ay 
matatapos na. Kita n'yo? … Dumating na ang oras na ang Anak ng tao ay luluwalhatiin. 144 Papaano 
naman pag dumating na ang oras na kailangan nang kunin ang Kaniyang Nobya? Ano na, kapag dumating 
na ang oras kung kailan ang panahon ay di na magluluwat? Handa na ang Anghel upang itungtong ang 
isa Niyang paa sa lupa at ang kabila naman ay sa dagat na mayroong bahaghari sa Kaniyang ulunan, at 
nagsasabi, “Naubos na ang oras.” At maliban diyan, itinaas Niya ang Kaniyang kamay at nanumpa na 
hindi na magluluwat ang panahon kapag naganap ang bagay na ito. Napakasakdal nito, isang sinumpaang 
pahayag sa Iglesia. … Dumating na ang oras na ang Anak ng tao ay luluwalhatiin. Katotohanan, 
katotohanang sinasabi ko sa inyo, Maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira 
siyang magisa; nguni't kung mamatay, ay nagbubunga ng marami. Ang umiibig sa kaniyang buhay ay 
mawawalan nito; at ang napopoot sa kaniyang buhay sa sanglibutang ito ay maiingatan yaon sa buhay 
na walang hanggan.

66

Kung ang sinomang tao'y naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin; at kung saan ako naroroon, ay 
doon… naman doroon ang lingkod ko: kung ang sinomang tao'y maglingkod sa akin, ay siya'y 
pararangalan ng Ama. Ngayon ay nagugulumihanan ang aking kaluluwa…

Sasabihin mo, “Aba, paparating na Siya sa dulo ng daan at kayo ay may problema?” Ano'ng naiisip 
n'yo kapag may isang malaking espirituwal na bagay na nagaganap na lumiligalig sa inyo? Ay naku. 
Ngayon ay nagugulumihanan ang aking kaluluwa; at ano ang aking sasabihin? Ama, iligtas mo ako sa oras 
na ito. Nguni't dahil dito—dito ay naparito ako sa oras na ito. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. 
Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit, na nagsasabi, Niluwalhati ko na, at muli kong 
luluwalhatiin. Ang karamihan ngang… nangaroroon, at nangakarinig, ay nagsipagsabing… kumulog…
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At nang kunin ng Cordero ang Aklat at buksan ang unang Tatak na iyon, nangusap ang Diyos mula sa 
Kaniyang eternal na luklukan upang sabihin kung ano ang ipahahayag ng Tatak na iyon. Subalit nung ito 
ay ipakita kay Juan, ito ay nasa isang simbulo. Nang makita ito ni Juan, isa pa rin itong hiwaga. Bakit? 
Hindi pa ito naipahahayag noon. Maipapahayag lamang ito ayon sa Kaniya sa huling kapanahunan. Ngunit 
ito ay dumating sa anyo ng isang simbulo. Nung kumulog…. Alalahanin n'yo, ang tinig ng Diyos ay isang 
malakas at nakatutulig na kulog. Iyan ang sabi ng Biblia (Kita n'yo?), isang nakatutulig na kulog. Akala 
nila kumulog, subalit ang Diyos 'yon. Naunawaan Niya ito, sapagkat ipinahayag ito sa Kaniya. Kita n'yo? 
Isa itong kulog. 147 At pansinin n'yo, nabuksan ang Unang Tatak—nang mabuksan ang Unang Tatak 
kumulog. Ngayon, papaano pa kaya kapag ito ay aktuwal na nabuksan?
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Kumulog pagbukas na pagbukas ng Cordero sa Tatak. At ano'ng inilantad nito? Hindi lahat ng tungkol 
Dito. Nung una ito ay nasa Diyos; pagkatapos Ito'y napasa isang simbulo; at Ito'y nahayag: tatlong 
bagay. Kita n'yo? 149 Nagmula ito sa luklukan. Nung una hindi ito maaaring makita, marinig, o anuman. 
Ito ay selyado. Ang Dugo ng Cordero ang nagbayad ng halaga. Kumulog nang ipangusap Niya ito. At 
nang gawin Niya 'yon, may isang nakakabayong puti na humayo. At iyon ay isa pa ring simbulo.

69

Ngayon, masdan n'yo, ang sabi Niya ito ay maipaaalam sa huling araw, ngunit ito ay lumitaw sa isang 
simbulo ng iglesia. Nauunawaan ba ninyo, iglesia? Lumabas ito sa isang—simbulo ng isang iglesiang 
nakaaalam na mayroong isang Tatak, subalit kung ano iyon, hindi pa nila alam, sapagkat ito ay isang 
nakakabayong puti. 151 At ito ay mahahayag lamang sa huling araw kapag nabuksan na ang aktuwal na 
Tatak na ito. Kanino nabuksan? Hindi kay Cristo kundi sa Iglesia. Pansinin n'yo, ngayon. Ay naku, 
nangangatog ako dahil diyan. Umaasa ako na tunay na nauunawaan ito ng Iglesia (Nakikita n'yo ba ang 
ibig kong sabihin?), kayo. Tatawagin ko kayong Nobya. (Kita n'yo?) Nang sa ganun ay maunawaan ninyo 
ito.

70

Ang tinig ay isang kulog. Saan nanggaling ang tinig? Sa luklukan kung saan kaaalis lamang ng 
Cordero bilang Tagapamagitan. Ngayon, nakatayo Siya rito upang kunin ang Kaniyang posisyon at ang 
Kaniyang mga pagaari. Subalit ang kulog ay nagmula sa loob ng luklukan, palabas. At ang Cordero ay 
nakatayo dito. Kumulog, sa inalisan ng Cordero, nilisan Niya ang luklukan ng Ama upang kunin ang 
Kaniyang sariling luklukan… Luwalhati. Ngayon, ngayon, huwag na hindi n'yo ito makuha, mga kaibigan. 
153 Alam nating lahat bilang mga Cristiano na sumumpa ang Diyos kay David na ibabangon Niya si Cristo
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upang maupo sa Kaniyang luklukan at bibigyan Niya Siya ng isang Kahariang walang hanggan dito sa 
ibabaw ng lupa. Ginawa Niya ito. 154 At ang sabi ni Jesus, “Ang magtagumpay sa anticristo at sa lahat 
ng mga bagay ng sanlibutan ay mauupong kasama Ko sa Aking luklukan tulad Ko na nagtagumpay at 
naupo sa luklukan ng Aking Ama.”

Ngayon, isang araw, tatayo Siya mula sa lukllukan ng Ama, at kukunin Niya ang Kaniyang sarili 
luklukan. Ngayon darating Siya upang tawagin ang lahat ng nasasakupan Niya. Paano Niya sila aangkinin? 
Hawak nga Niya ang Aklat ng Katubusan. Luwalhati. O, parang gusto kong umawit ng isang himno. Soon 
the Lamb will take His Bride To be ever at His side, All the hosts of heaven will assembled be; 
(Panonoorin natin 'yon.) Oh, It will be a glorious sight, All the saints in spotless white; And with Jesus 
we shall feast eternally.

72

Ay naku. Sinasabi natin ngayon na nakaupo na tayo sa mga makalangit na dako, paano pa kaya 
'yon? Kung nakadarama tayo ng ganito samantalang naririto pa tayo sa ibabaw ng lupa bago dumating 
ang pag-agaw, sa kalagayan nating ito, at nasisiyahan tayong nakatayo sa palibot ng mga pader, at 
nauulanan para lang marinig ito, paano pa kaya kapag nakita na natin Siya na nakaupo ro'n? 157 Ay 
naku. O, magiging napakamaluwalhating panahon niyon.

Iniwan Niya ang luklukan ng Ama, lumabas Siya upang, ang Kaniyang anak, upang maging… Siya ang 
Anak ni David. Iyan ang akala ng Israel na gagawin Niya noon. Naaalala ninyo ang sabi ng babaeng 
Sirofenisa, “Ikaw na Anak ni David”? Naaalala ba ninyo ang bulag na si Bartimeo, “Ikaw na Anak ni 
David”? Kita n'yo? At alam ni Jesus ang plano, samantalang sila ay hindi; sinikap nilang puwersahin si 
Jesus na kunin ang luklukan, at maging si Pilato ay nagtanong sa Kaniya. 159 Ngunit ang sabi Niya, 
“Kung ang aking Kaharian ay sa sanlibutang ito, ipaglalaban ako ng Aking mga nasasakupan. Ang Aking 
Kaharian ay sa kaitaasan.” Subalit ang sabi Niya, “Kapag mananalangin kayo, magsidalangin kayo nang 
ganito, 'Dumating nawa ang Kaharian Mo. Mangyari nawa ang kalooban Mo, kung paano sa langit, gayon 
din naman sa lupa.'” Amen. Napakaluwalhati ng dakilang bagay na ito.

73

Iniwan Niya ang luklukan ng Ama upang kunin ang sarili Niyang luklukan… Nilisan na Niya ang 
Kaniyang gampanin bilang tagapamagitan upang kunin ang sarili Niyang luklukan, at ang Kaniyang mga 
tinubos na sakop. Iyan ang gagawin Niya kaya nilisan Niya ang luklukan. Noon sinabi ng nilalang na 
parang Leon kay Juan, “Halika, tignan mo.” Masdan n'yo. Ngayon, nababasa ba ninyo? … ang isa sa mga 
tatak, at ito'y…, gaya ng tunog ng kulog, at ang isa sa apat na mga nilalang… 161 Alam ninyo kung ano 
ang mga nilalang na buhay na iyon. Tinalakay na natin ang mga ito; ang isa ay gaya ng isang leon, ang 
isa ay gaya ng isang guyang baka, at ang isa ay gaya ng isang tao, at ang isa ay gaya ng isang agila. 
Ngayon, ang sabi ng unang nilalang na buhay… Masdan n'yo; sa bawat pagkakataon ay may ibang 
nilalang na buhay hanggang sa makaraan na ang mga mangangabayo. Mayroong apat na nilalang na 
buhay, at mayroong apat na mangangabayo. Pansinin n'yo, ang bawat isa sa mga nilalang na buhay na 
iyon ay nagaanunsiyo: Sina Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Magbabalik tayo at patutunayan natin kung 
sino sa kanila si Mateo; Marcos; kung sino si
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Marcos—si Marcos; kung sino si Juan, ang bawat isa sa kanila sa kanilang paghayo.

Ngayon, pansinin, Ang sabi ng isa sa mga nilalang na buhay, “Halika, tignan mo.” Nakarinig siya ng 
tunog ng isang kulog, at ang sabi ng isa sa mga nilalang na buhay, “Ngayon, halika, tignan mo.” 163 Sa 
ibang salita, narito't nakatayo ang Cordero, at pinagmamasdan ito ni Juan na nagaganap habang siya ay 
nakatayo ro'n. At lumapit ang Cordero mula sa luklukan na tila ba pinaslang Siya, duguan Siya. 164 Siya 
Yaong nasumpungang karapatdapat, at nung abutin Niya ang Aklat, ang lahat ay nagpasimulang 
magsigawan, maghiyawan, at nag-ingay (Kita n'yo?), 'pagkat alam nilang nabayaran na ang katubusan.

75

Ngayon, dumating Siya upang kunin ang Sariling Kaniya. Kung kaya't kinuha Niya ang Aklat, tumayo 
Siya sa harapan ni Juan, at hinaltak Niya, at kinalas ang Tatak, hinatak Niya pababa ang Tatak; at nang 
hatakin Niya pababa ang Tatak, inuga ng kulog ang buong paligid. At nung kumulog, malamang ay 
napalundag si Juan, nang umugong ang isang kulog; at ang sabi ng isa sa mga nilalang na buhay, 
“Ngayon, halika at tingnan kung ano ito, kung ano'ng nahahayag sa ilalim nito. (Ay naku.) Juan, isulat mo 
kung ano ang iyong nakikita.” Kaya't lumingon si Juan upang makita niya kung ano iyon. Lumingon si Juan 
upang makita kung ano ang sinabi ng kulog. Noon sinabihan ng nilalang na buhay na ito si Juan na 
lumapit upang makita niya kung ano ang hiwaga na nasa ilalim ng Unang Tatak. Ang tinig ng Manlilikha 
ang nangusap ng kulog. Ngayon, dapat ay alam Niya kung ano ang naroroon. Amen. Ay naku.
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Ngunit isipin n'yo, ngayon isinulat niya ito, ngunit nung isusulat na niya ang pitong kulog, ang sabi 
niya, “Huwag mo itong isulat.” Inutusan siya na isulat ang lahat ng bagay na nakita niya. Subalit nang 
mangusap ang pitong kulog na ito sa Apocalipsis 10, ang sabi niya, “Huwag na huwag mong isulat ang 
mga ito.” 167 Hiwaga ang mga ito. Hindi pa natin alam kung ano ang mga ito; subalit sa aking opinyon 
ang mga ito ay mahahayag na nang madali.  At kapag nangyari 'yon, magkakaloob ito ng 
pananampalataya para sa biyayang ukol sa pag-agaw upang makaalis ang Iglesia. 168 Kumikilos lamang 
tayo  sa  pamamagitan  ng  mga  bagay  na  nalalaman  natin;  pinagmasdan  natin  ang  lahat  ng  ito  sa  mga
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nagdaang dispensasyon. Nakita natin ang mga hiwaga ng Diyos. Nakita natin ang paglitaw ng dakilang

pagsasama-sama ng Nobya sa huling mga araw, gayunma'y may kung ano ro'n na hindi natin 
maliwanagan. May kung ano pang iba. 169 Subalit nakikinikinita ko kapag nagpasimula nang mahayag ang 
mga hiwagang ito… ang sabi ng Diyos, “Magpigil ka. Sandali lang. Ipahahayag ko ito sa araw na iyon. 
Huwag na huwag mo itong isusulat, Juan, 'pagkat matataranta sila rito. Hayaan mo—hayaan mo lang 
'yan. (Kita n'yo?) Subalit ito'y ipahahayag ko sa araw na kailangan na itong gawin.” 170 Hindi nangusap 
ang mga ito nang walang dahilan. Alalahanin ninyo, tulad ng munting patak ng tinta, ang bawat bagay 
ay mayroong layunin. Ang bawat bagay ay maryoong dahilan. Ngunit pansinin n'yo, nangusap ang 
Manlilikha, at narinig niya ang tinig na ito, at humayo siya upang ito ay makita.

Ngunit ngayon ay ipinapakita ng Cordero kay Juan sa pamamagitan ng simbulo ng Kasulatang ukol sa 
iglesia upang (alam n'yo na) maisulat kung ano ang dapat para sa iglesia. Ipinakita lamang Niya ito sa 
kaniya, na ang sabi, “Ngayon, huwag—huwag mong sabihin kung ano ito. Huwag kang pumaroon Juan, 
upang sabihin na, 'Ganito nga ito.' Ngayon, huwag kang pumaroon upang sabihin kung ano ang nasa ilalim 
ng Ikapitong Tatak na ito, sapagkat kung sasabihin ko iyon kay Juan, masisira ang buong plano sa buong 
kapanahunan: ito'y isang lihim.” Kita n'yo? Gusto lamang niya na… Sa Kaniyang pagdating… ang sabi 
Niya, 'Ako—Ako'y… Walang sinomang makaaalam kung kailan Ako darating; Basta darating na lang Ako.“ 
Kita n'yo, kita n'yo? Iyon lang. Hindi ko na problema ang alamin kung kailan, maghahanda na lang ako. 
Kita n'yo na? Kaya nga…
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Pagkatapos ang sabi niya, “Ngayon, humayo si Juan…” Inisip niya, “Makikita ko na ngayon,” at ano 
ang ginawa niya? Nang humayo si Juan; ano ngayon ang kailangan niyang gawin? Kinakailangan niya 
itong isulat sa kapanahuhan ng iglesia. Iyon ang dapat niyang gawin: ang isulat ito sa mga kapanahuna 
ng iglesia. “Isulat mo kung ano ang iyong nakita tungkol sa pitong kandelerong ginto sa pasimula, sulatan 
mo ang Iglesiang ito at sabihan mo sila.”

79

Tama, at umalingawngaw ang isang kulog. Alam ni Juan na Tinig iyon ng Diyos. At ang nilalang na 
buhay na tulad sa isang leon ay nagsabi, “Halika, tignan mo kung ano iyon,” at humayo na si Juan dala 
ang kaniyang panulat upang isulat kung ano ang makikita niya. 174 Ngayon, hindi niya talaga nakita kung 
ano iyon. Hindi niya iyon naunawaan, subalit ang nakita niya ay kung ano ang ipinadadala ng Diyos para 
sa isang panahon. Ngayon, mayroon Siyang… Gagawin Niya; ginagawa Niya
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ito sa tuwina; nagbibigay linaw Siya kapag napapanahon na upang ito ay linawin. Subalit hindi Niya 
ito nilinaw nung pagkakataong iyon. Bakit? Sapagkat pananatilihin Niya itong isang lihim hanggang sa 
huling mga araw, at ang pag-ihip ng mensahe ng huling anghel ang magtitipon ng mga hiwagang ito (Kita 
n'yo?); hindi Niya nilinaw.

Ang nakita lang ni Juan ay humayo ang isang puting kabayo na may isang nakasakay; kaya ito ang 
isinulat niya. Kita n'yo? Nung maisulat na niya… Iyan ang sinabi niya, “Halika, tignan mo.” Kaya humayo si 
Juan upang makita kung ano ang makikita niya upang isulat sa Iglesia, at nang gawin niya 'yon, nakita 
niya ang isang puting kabayo, at ang nakasakay dito ay may hawak na busog, at siya y yumaong 
nagtatagumpay at upang magtagumpay. At biniyan siya ng isang putong. At ngayon, iyon lang ang 
nakita ni Juan, kaya iyon lang ang isinulat niya. 176 Ngayon, kita n'yo, iyan ay nasa anyo ng simbulo. Sa 
ganiyang paraan ito natanggap ng Iglesia, ngunit kalakip ang pangako na sa huling araw ay ipahahayag 
Niya ito, ipakikita Niya kung ano ito. T ulungan nawa tayo ng Diyos na makaunawa.

81

Ang mga kapanahunan ng Iglesia… Ngunit nahayag lamang ito nang lubusan sa ikapitong mensahe ng 
huling kapanahunang ito. 178 Pansinin n'yo, nagsimula na siya—ang mensaherong ito ng ikapitong 
kapanahunan ng iglesia, kung mapupuna ninyo, ay hindi magpapasimula ng isang denominasyon tulad ng 
ginawa ng iba. Alalahanin n'yo na kung hindi siya magpapasimula… Hindi. Tama. Kung titignan ninyo, 
laban siya dito. 179 Laban ba si Elias dito? Talagang laban siya. Hindi ba't si Juan na may Espiritu ni Elias 
ay laban din dito? Ano bang uri ng Espiritu ang lumulukob kay Elias nung siya'y… Walang masyadong 
nakakikilala sa kaniya. Isa lamang siyang tao, subalit siya ay isang propeta. Kinamuhian siya. Naku. At 
kailan ba siya lumitaw? Sa panahon mismo ng katanyagan ng Israel kung kailan naging makasanlibutan 
silang lahat, at siya'y nilantad niya at namuhi siya sa kababaihan…?... Tunay nga. At gustung-gusto niya 
ang ilang. Iyon ang kalikasan niya.
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Kaya nga dapat ay nalaman ng mga taong iyon nang lumabas ang lalaking iyon na nilulukuban ng 
Espiritu ring iyon, lumabas doon si Juan, hindi nakabihis tulad ng isang taong tanyag, tulad ng sinabi ko 
kagabi. Hinahagkan nila ang mga sangol, nagkakasal, at naglilibing at iba pa, subalit ang lalaking ito ay 
lumabas bilang isang lalaking ilang. Ano ba siya? Gustung-gusto niya ang ilang.
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Ang isa pang ginawa niya, kinamuhian niya ang denominasyon. Ang sabi niya, “Ngayon, huwag 
ninyong sabihin, 'Kasapi kami ng ganito at ganoon,' sapagkat sasabihin ko sa inyong magagawa ng Diyos 
na magpalitaw ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito.” Hindi siya isang compromiser. Hindi nila 
magawang… Ang sabi Niya, “Ano'ng inilabas n'yo para makita, isang tambong napapahapay ng hangin?” 
Hindi ganu'n si Juan. Hindi po.
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At ano rin ang ginawa niya? Kung papaanong pinagsabihan ni Elias si Jezebel, pinagsabihan niya rin si 
Herodias. Hinarap niya si Herodes at ang sabi niya, “Hindi matuwid na kasamahin mo siya.” Dahil dito ay 
pinugutan niya siya ng ulo. Kita n'yo? 183 Sinubukan niyang makuha si Elias. Ang espiritung na kay 
Jezebel ay nasa babae ding iyon. At iyon din ang nasa iglesiang Jezebel sa araw na ito (Kita n'yo?), iyon 
din. 184 Ngayon, pansinin n'yo. Napadakilang aral ang makikita natin dito. At ngayon, tila ba dapat 
sana'y nalaman ito ng mga taong iyon. Nagsimulang bulyawan ni Juan ang mga taong iyon; at sa 
pagkakatayo niya ro'n, tila ba dapat sana'y nakilala nila na iyon ay espiritu ni Elias. Iyon nga 'yon.

84

Ngayon, nalaman natin na sa mga kapanahunan ng iglesia, ayon sa Kasulatan, na tayo'y 
pinangakuan ng pagbabalik ng espiritung ito bago dumating ang huling kapanahunan. Totoo ba 'yon? 186 
Ngayon, pansinin ninyo na kapuna-puna ang katangiang ito. Ngayon, hindi siya magpapasimula ng ibang 
kapanahunan ng iglesia tulad nina Luther at Wesley, at ng lahat ng iba pa sa kanila. Hindi siya 
magpapasimula ng isa pang iglesia, sapagkat wala nang susunod pang kapanahunan ng iglesia. Kita n'yo? 
187 Wala na, kaya nga kailangan niyang maging laban dito, sapagkat ang kaniyang espiritu ay magiging 
katulad na katulad niyaong nasa kanila dati: iisang espiritu. Tulad ng sinabi ko kagabi, “Ikinalulugod ng 
Diyos na gamitin ito ng tatlong ulit.” Iyan ang bilang Niya, tatlo, hindi dalawa, tatlo. Dalawang ulit na 
Niya itong ginamit; ngayon ay muli Niya itong gagamitin. Iyan ang sabi Niya. Ipinangako Niya ito.
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Ngayon, pansinin n'yo, siya'y… Pansinin n'yo ngayon nang gawin Niya 'yon. Hindi siya magpapasimula 
ng isang denominasyon sapagkat ang Kapanahunan ng Iglesiang Laodicea ang huling kapanahunan, at 
ang anghel sa kapitong iglesia, na siyang mensahero sa ikapitong kapanahunan ng iglesia, ang siyang 
maghahayag, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang lahat ng mga mahiwagang bagay na mag… Ilan ba 
ang naririto kagabi? Tingnan nga natin
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ang inyong mga kamay? Sa palagay ko ay hindi ko na kailangan pang basahin ito muli. Alam na ninyo 
kung saan ito matatagpuan, sa—sa ika-10 kabanata ng—ng… Tama. Tama.

Dumating ang mga reformer upang ireporma ang mga nahulog na kapanahunan ng iglesia na nauna sa 
kanila. At pagkatapos na dumating ang mga reformer upang ireporma ang kapanahunan ng iglesia mula sa 
pinanggalingan nito na muling nagbalik sa sanlibutan, pagkatapos ay nagpasimula sila ng panibagong 
kapanhunan ng iglesia: ganoon palagi ang nangyayari. Ngayon, tinalakay na natin 'yan. Kita n'yo?
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Sa ibang salita, nagkaroon ng kapanahunan ng iglesiang Catolico, mula sa simbahang Romano 
Catolico. Dumating naman si Luther, na isang reformer. Tinawag siyang isang reformer. At ano ba ang 
ginawa niya? Nagpasimula siyang mambayo, at nang gawin niya iyon iprinotesta niya ang iglesia, at 
malalaman mo na lang, ano'ng ginawa niya? Nagtatag siya ng bagay na kaniyang nilabasan: isa na 
namang iglesia. Nang magkagayon ay nagkaroon na naman sila ng panibagong kapanahunan ng iglesia. 
191 Kamukat-mukat mo, narito na ang… Ang kapanahunang ng iglesia ay nasadlak na sa labis na 
kaguluhan, at dumating si John Wesley, na isa na namang reformer (Kita n'yo?), nagpasimula na naman 
isa pang kapanahunan ng iglesia. Nakukuha ba ninyo ang ibig kong sabihin? Isa na namang kapanahunan 
ng iglesia ang naitatag. Silang lahat ay pawang mga reformer.

Pansinin n'yo. Ang huling mensaherong ito ng huling kapanahunan ng iglesia ay hindi isang reformer; 
isa siyang propeta, hindi isang reformer. Magpakita kayo sa akin ng isang propeta na nagpasimula ng 
isang kapanahunan ng iglesia. Hindi siya isang reformer; siya ay isang propeta. Ang iba ay mga reformer 
ngunit hindi mga propeta. Kung mga propeta sila, ang Salita ng Panginoon ay dumarating sa propeta; 
iyan ang dahilan kung bakit nagpatuloy sila bautismo sa Ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, at sa lahat 
ng iba pang mga bagay na ito, dahil nga sa sila ay mga reformer at hindi mga propeta. Gayunman sila ay 
dakilang mga lalaki ng Diyos at nakita nila ang pangangailangan ng araw na kinabuhayan nila, at 
pinahiran sila ng Diyos, at sila ay sinugo sa ro'n at giniba nila ang mga bagay na iyon. Subalit ang buong 
Salita ng Diyos ay hindi dumating sa kanila, sapagkat hindi sila mga propeta. Sila ay mga reformer.
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Ngunit sa huling mga araw kinakailangang maging isa itong prpeta upang tumalakay sa mga hiwaga 
ng Diyos, magsauli sa dati, sapagkat ang mga hiwaga ay naipapahayag lamang sa mga propeta. Kaya 
kailangang maging gayon ang lalaking ito na darating. Nakikita n'yo na ba ang ibig kong sabihin?
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Hindi maaaring maging isa siyang reformer; dapat na isa siyang propeta, sapagkat kailangang maging 
isa itong lalaki na may kaloob na maupo ro'n at makasapo ng Salita. 193 Ngayon, alam ng mga reformer 
na may kung anong hindi tama. Nalaman ni Luther na ang tinapay na iyon ay hindi katawan ni Cristo, 
kaya nangaral siya ng, “Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya,” at iyon ang 
mensahe niya. 194 At nang dumating si John Wesley, nakita niya na mayroong pagpapakabanal, kaya 
nangaral siya ng pagpapakabanal. Iyon ang mensahe niya. Kita n'yo? 195 Hinatid ng mga Pentecostal 
ang mensahe ng Espiritu Santo at iba pa. Ngunit sa mga huling araw sa huling kapanahunang ito ang 
mensahero ay hindi magpapasimula ng isang repormasyon, bagkus ay kukunin niya ang lahat ng mga 
hiwaga na iniwan ng mga reformer, at titipunin niya ang mga ito, at liliwanagin niya sa mga tao.

Hayaan lang ninyo na basahin ko ito muli. Napakaganda nitong pakinggan para sa akin; nais ko itong 
basahin. … nakita ko ang ibang malakas na anghel na nanaog na mula sa langit, na nabibihisan ng isang
90
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alapaap… ang bahaghari… na nasa kaniyang ulo, at ang kaniyang mukha ay gaya ng… araw, at ang 
kaniyang mga paa ay gaya ng mga haliging apoy: 197 Ngayon, nakita na rin natin ang ganiyan, na 
walang iba kundi si Cristo. At alam nating si Cristo sa tuwina ang Mensahero sa Iglesia. Tama. Siya'y 
tinawag na Haliging Apoy, ang Anghel ng tipan at iba pa. At may isang maliit na aklat na bukas sa 
kaniyang kamay:… (Ngayon, ang mga Tatak ay nakalag na rito. Hinihimay na natin ang mga ito sa 
ngayon; subalit ang bagay na ito ay bukas na.)… at itinungtong ang kaniyang kanang paa sa dagat, at 
ang kaniyang kaliwa… ay sa lupa, At sumigaw siya… ng malakas na tinig, na gaya ng leon a umuungal: at 
pagkasigaw niya… ang pitong kulog ay umugong… (Naku, kumpleto) 198 At pagkaugong ng pitong kulog, 
ako… (si Juan)… ay isusulat ko sana… (Ano ang isusulat niya? Kung ano ang sinabi ng mga ito.)… At 
narinig ko ang isang tinig na nagmumula sa langit… (ang Diyos)… na nagsasabi, Tatakan mo ang mga 
bagay na sinalita ng pitong kulog, at huwag mong isulat. (Huwag mong isulat ang mga ito. Kita n'yo?) At 
ang Anghel na aking nakita na nakatayo sa ibabaw ng dagat at sa ibabaw ng lupa… ay itinaas ang 
kaniyang kanang kamay sa langit,

At ipinanumpa yaong nabubuhay magpakailanman, na lumalang ng langit at ng mga bagay… na 
naroroon, at ng lupa at ng mga bagay na—na naririto, at ng dagat at ng mga bagay na naririto, na hindi 
na magluluwat ang panahon:

Masdan n'yo. Huwag ninyo itong kalilimutan ha, sa ating pagpapatuloy. Ngunit sa mga araw… (mga 
araw)… ng tinig ng ikapitong anghel,… (Ang huling anghel, makalupang anghel.) 200 Ang Anghel na ito ay 
bumaba mula sa langit. Hindi Siya ito. Nagmula Siya sa langit, ngunit ang sinasabi Niya rito ay ang tinig 
ng ikapitong anghel. Ang “anghel” ay nangangahulugang “mensahero.” Alam 'yan ng kahit sino. At ang 
mensahero sa kapanahunan ng iglesia… … sa mga araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagka malapit nang 
siya'y humihip, kung magkagayo'y ganap na ang hiwaga… (Ang Pitong Tatak, ang lahat ng mga hiwaga)… 
ng Diyos, ayon sa mabubuting balita na kaniyang isinaysay sa kaniyang mga alipin na mga propeta.
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Ang buong hiwaga ay nalantad na. Iyan ang ministeryo ng anghel na iyon. Kita n'yo? Magiging 
napakasimple nito na hindi ito mapapansin ng mga tao. Ngunit ito'y ganap na mabibindika sa lahat ng 
dako, sadyang magiging ganap na normal. Kita n'yo? Lahat ng magnanasang makakita nito ay makakakita 
nito. Kita n'yo? Tama. Subalit yaong mga… Ika nga ni Jesus, tulad ng sinabi Niya nung Siya ay maparito, 
aniya, “Mayroonkayong mga mata ngunit hindi kayo nakakakita, iyan ang sabi ni Isaias. (Kita n'yo?) At 
mayroon kayong mga tainga subalit hindi kayo nakaririnig.” Ngayon… Kaya nalaman natin na… 202 
Kinabahan ako. Tiningnan ko ang orasan sa likuran, at akala ko ikasampu na. Ngunit mag… Mayroon 
akong… Wala pa palang alas nueve. Kita n'yo? Tama. Ay naku. Kunin na natin ito ngayon.
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Pansinin n'yo. Gustung-gusto ko ito. Ang iba ay mga reformer, subalit sila bilang dakilang mga lalaki 
ng Diyos, nakita nila ang pangangailangan ng panahon at naghatid ng repormasyon… Ngunit sinabi ng 
Apocalipsis 10 na ang kaniyang mensahe ay ang maghayag at hindi magreporma, maghayag ng mga lihim, 
maghayag ng mga lihim. Ang Salita ito na nasa tao. 204 Ang sabi ng Hebreo 4 ang Salita ng Diyos ay 
higit na matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay 
ng kaluluwa at espiritu, at Tagahayag ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Kita n'yo? Ang lalaking ito 
ay hindi isang reformer, siya'y tagapagpahayag, tagapagpahayag ng ano? Ng mga hiwaga ng Diyos. Kung
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saan nagkabuhol-buhol ang Iglesia at lahat na, darating siya na taglay ang Salita ng Diyos upang 
ipahayag ang bagay na iyon, sapagkat siya ang magsasauli ng pananampalataya ng mga anak sa mga 
magulang. Ang orihinal na pananampalatayang ayon sa Biblia ay ipanunumbalik ng ikapitong anghel. 205 
Ngayon, naku, gustung-gusto ko ito. Lahat ng hiwaga ng mga Tatak na hindi lubos na naunawaan ng 
mga reformer… Kita n'yo?

Ngayon, tunghayan natin sandali ang Malakias 4. Buweno, buweno, markahan n'yo lang ito. Isa 
siyang propeta at ipanunumbalik niya ang orihinal na pananampalataya ng mga magulang. Ngayon, 
inaabangan natin ang paglitaw ng lalaking ito sa eksena. Magiging napakahamak niya, na milyonmilyon 
ang… Buweno, magkakaroon ng isang maliit na kalipunan na makauunawa nito. 207 Nang… Naaalala n'yo 
ba nung isang araw na nung dapat sana'y dumating na si Juan, isang mensaherong naihula bago 
dumating si Cristo, isang tinig ng sumisigaw sa ilang; nakita siya ni Malakias. 208 Tignan n'yo, ang ika-3 
kabanata ng Malakias ay ang pagdating ni Elias na dapat maghanda sa pagparito ni Cristo. Sasabihin mo, 
“Ay, hindi, hindi, Brother Branham. Ang ika-4 na kabanata 'yon.” Ipagpaumanhin ninyo. Ayon kay Jesus 
ang ika-3 kabanata 'yon.
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Ngayon, kunin n'yo ang San—kunin n'yo ang ika-11 kabanata ng San Mateo at sa ika-6 na talata. 
Ito-ito ang sasabihin niya (sa ika-11 kabanata, sa paniwala ko ay sa ika-6 na talata; ika-4, ika-5, o ika-
6, diyan sa bandang iyan). Ang sabi Niya, “Kung magagawa ninyo itong tanggapin (si Juan ang tinutukoy 
niya) ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias, 'Isusugo ko ang Aking mensahero sa Aking 
unahan.'” Ngayon, basahin n'yo ang Malakias 3. 210 Ang iba sa kanila ay ipinatutungkol ito sa Malakias 4. 
Hindi po. Iba 'yon. Pansinin n'yo, sa Malakias 4, paglitaw na paglitaw ng mensaherong iyon, ang 
sanlibutan ay lubusan nang natupok, at lumakad ang mga matuwid sa abo ng masasama sa milenyum. 
Kaya't makikita n'yo na kung ilalagay n'yo siya do'n, kung gano'y  nagsabi  ang  Biblia  ng  isang  bagay  na
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hindi totoo. Nakakadalawanlibong taon na tayo, at hindi pa nasusunog ang sanlibutan, at ang mga 
matuwid ay nabubuhay pa rin dito. Kaya't kailangan itong maganap sa hinaharap. 211 Ay naku. Kung 
pupunta kayo rito sa Apocalipsis at titignan ninyo kung ano ang gagawin ng mensahero sa huling 
kapanahunan, makikita n'yo kung ano ito. Kinakailangang maging isa siyang propeta. Kinakailagang 
masapo niya ang mga bagay na ito na di lubos na nabigyang linaw ng mga reformer at kaniya itong 
ilalagay sa tamang lugar.

Papaanong lalakip ang Mateo 28:19 sa Mga Gawa 2:38 kung walang kapahayagang mula sa Diyos? 
Papaano nagagawang sabihin ng mga taong ito na lumipas na ang mga araw ng himala at iba pang tulad 
niyon, at—walang kapahayagan ng Diyos? Aba'y, iyon lang ang tanging paraan upang malaman nila kung 
ito ba'y tama o mali. Kita n'yo? 213 Ngunit dumaan sila sa mga seminaryo… Sana ay may panahon tayo 
upang talakayin ang mga iyon. Gusto ko nang magmadali, 'pagkat hindi ko nais na panatiliin kayo nang 
mahigit sa isang lingo (nalalaman ninyo ang ibig kong sabihin) sa pagbubukas ng mga Tatak na ito. 
Mayroon pa akong isang araw, at nais kong ipanalangin ang mga maysakit sa araw na iyon kung 
magagawa ko.
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Ngayon, tignan n'yo, sa Malakias 4. Siya'y isang propeta at ipanunumbalik niya ang orihinal na 
pananampalataya ng mga magulang. Sa huling kapnahunan, pagdating ng panahon ng kapighatian… 
Ngayon, narito ang isang munting bagay; babalik tayo sandali, sa tatlo at kalahating taon o sa 
pitumpung sanglinggo ni Daniel (ang huling kalahati ng ikapitumpung sanglinggo ni Daniel na tatlo at 
kalahating taon.)… Ngayon, tayo'y… Ilan ba ang nakakaalala niyan mula sa mga kapanahunan ng iglesia? 
Siyanga, kita n'yo? May pitumpung sanglinggong itinakda: tignan n'yo kung gaano iyon kasakdal; ang 
sabi, “Ang Mesias ay darating, at Siya'y mahihiwalay bilang isang Hain sa gitna ng sanglinggo, at ang 
pag-aalay ay matitigil.”
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Kung gayo'y mayroon pang naghihintay na tatlo at kalahating taon para sa pagtuturo tungkol sa 
Mesias sa mga Judio, at hindi nakikipag-ugnayan ang Diyos nang sabay sa Judio at Hentil. Nakikipag-
ugnayan Siya sa Israel bilang isang bansa, samantalang sa Hentil ay bilang indibiduwal. 216 Hindi Niya 
kinuha ang mga Hentil bilang Nobya Niya, bagkus ay kumuha Siya ng isang bayan mula sa mga Hentil. 
Kita n'yo? Ngayon, nakikipag-ugnayan Siya sa Israel bilang isang bansa. At ngayon, naroon na siya 
bilang isang bansa. 217 Nakatanggap ako ng sulat mula kay Paul ngayong araw, kay Paul Boyd, at 
sinasabi niya sa akin, aniya, “Brother Branham, totoong-totoo nga; may kakatuwa pa ring damdamin ang 
mga Judio sa mga Hentil, sa kabila ng nangyari.” Tunay ngang magkakagayon sila, at dapat lang.
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Nang iproklam ni Martin Luther na ang lahat ng mga Judio ay dapat itaboy at ang kanilang mga gusali 
ay dapat pagsusunugin sapagkat sila ay mga anticristo… Kita n'yo? Ginawa ni Martin Luther ang pahayag 
na iyan sa sarili niyang sulat.
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Ngayon, tinupad lamang ni Hitler ang sinabi ni Martin Luther. Bakit sinabi 'yon ni Martin Luther? 
Sapagkat isa siyang reformer at hindi isang propeta. Ang Diyos na… Pinagpala ng Aking propeta ang 
Israel. Ang sabi Niya, “Pagpapalain Ko ang magpapala sa iyo, at masusumpa ang sinomang susumpa sa 
iyo.” Papaanong magagawang tumayo ng isang propeta at itanggi ang sinabi ng ibang propeta? Hindi niya 
ito magagawa. Kailangang itong magkaisa. Kita n'yo? Ngunit…

Iyan ang dahilan na itinuring nilang… Kita n'yo, dapat sana ay Cristianong bansa ang Germany, at sa 
pagtrato nila sa Israel, mayroon pa rin silang masamang damdamin; at hindi mo sila masisisi. Ngunit 
alalahanin n'yo lang, kung mayroon Judio na nakaupo rito, huwag kayong mag-alala; darating ang isang 
araw. Hindi sila magagawang kalimutan ng Diyos kailan man. Sila ay binulag para sa ating kapakanan. 221 
Alam n'yo ang sinabi Niya sa propetang ito, Siya… Sumigaw ang propeta at nagsabi, “Kalilimutan Mo ba 
ang Israel?” 223 Ang sabi Niya, “Kunin mo ang panukat, at sukatin mo kung gaano kataas ang langit? 
Gaano kalalim ang dagat?” Ang sabi niya, “Hindi ko ito magagawang sukatin.” 224 Ang sabi Niya, “Hindi ko 
rin magagawang kalimutan ang Israel.” Iyan ang Kaniyang bayan, ang Kaniyang mga alipin. At mangilan-
ngilan lamang ang kinuha mula sa mga Hentil para maging Nobya Niya. Tamang-tama nga. Iyan ang 
Nobya.
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Ngayon, pitumpung sanglinggo lang ang itinakda, tamang-tama sa sinabi ni Daniel na darating ang 
Mesias at mahihiwalay sa gitna ng sanglinggo. At si Jesus ay nanghula sa loob ng tatlo at kalahating 
taon. Ngayon, sa gitna ng sanlinggong ito ni Daniel, sa kalagitnaan nito ay mahihiwalay Siya. At ngayon 
ang huling bahagi nito ay ang panahon ng kapighatian kung kailan ang iglesiang Hentil ay… Oh, ito ay 
dakila. Ngayon, huwag ninyong…?... Papasok ang Nobya kasama ng Nobyo, at sa milenyum, sila'y lalakad 
sa abo ng mga masasama.
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May ipapakita ako sa inyo rito, habang ito'y nasa isipan pa natin, ipapakita lamang natin sa inyo 
kung ano ang sinasabi nito, kung ano ang sinasabi ng Biblia. At hindi natin maitatanggi na Salita ito ng 
Diyos. Kung gagawin natin 'yon, kung gayon ay mga impidel tayo. Kita n'yo, kailangan nating 
sumampalataya. Sasabihin mo, “Hindi ko ito nauunawaan.” Hindi ko rin ito nauunawaan, ngunit inaasahan 
kong ipahahayag Niya ito sa akin. Tagnan ninyo.
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Sapagkat, narito, ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno; at ang lahat na palalo… 
(tulad ng mga Amerikano at iba pa)… siyanga,… at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan ay maging 
parang dayami… (Ito'y masusunog.)… at ang araw na darating ay susunog sa kanila, sabi ng PANGINOON 
ng mga hukbo,… na anopa't hindi magiiwan sa kanila ng kahit ugat ni sanga man.

Paano ka magkakaroon ng eternal na impiyerno diyan kung gayon? Kita n'yo, sa huling mga araw 
mahahayag ang mga bagay na ito. Hindi mo makikita sa Biblia ang eternal na impiyerno. Upang… Para 
maparoon ka sa eternal na impiyerno kinakailangan mong magkaroon ng Buhay na Eternal upang 
makapanatili ka ro'n. May isang uri lamang ng Buhay na Eternal, at iyan ang pinagsisikapan natin. Ang 
lahat ng bagay na may simula ay may wakas. Ang impiyerno ay nilikha para sa diablo at sa kaniyang mga 
anghel, at silang lahat ay matutupok at maglalaho. Tama. Kita n'yo? Ngunit kapag nangyari ang bagay na 
ito, walang matitira sa kanila maging ugat o sanga man. Ngunit sa kanila na nangatatakot sa aking 
pangalan ay sisikat ang Araw ng katuwiran na may kagalingan sa kaniyang mga pakpak,… at kayo'y 
magsisilabas, at mag—magsisiluksong parang guya mula sa silungan. At inyong yayapakan ang 
masasama, sapagkat sila'y magiging mga abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa 
kaarawan na Aking gawin, sabi ng PANGINOON ng mga hukbo. 228 Saan hahantong ang mga masasama 
pagkatapos ng kapighatian? Magiging mga abo. Alalahanin ninyo… ang mga kautusan ni Moises…, na 
Aking iniutos… sa kaniya sa Horeb para sa buong Israel, samakatuwid baga'y ang mga palatuntunan at 
mga kahatulan. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at 
kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon:
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Amen. Narito ang Lumang Tipan na nagwawakas sa ganung paraan, at narito ang Bagong Tipan na 
nagwawakas sa ganun ding paraan. Paano mo ito maiiwasan? At, tignan n'yo, “Aking isusuguin sa inyo si 
Elias na propeta bago dumating ang araw na iyon:” At kaniyang papagbabaliking-loob ang puso ng mga 
ama sa mga anak, at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang, baka ako'y dumating at saktan 
ko ang lupa ng sumpa.
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Hayan. Iyan ang Salita ng Panginoon. Ipinagako Niya ito. Magaganap ito

At ngayon, kung papansinin n'yo kung papaano ito magaganap, maganda ang pagkakatupad dito ng 
Diyos. Lalabas ang Nobya kasama ang Nobyo; at pagkatapos nito ay susunugin ang masasama sa 
pamamagitan ng apoy na hindi mapapatay. At pagkatapos na dalisayin ang mundo, ipanganganak itong 
muli… Kailangan danasin iyan ng bawat bagay, kailangang dumaan sa pagdadalisay. Sasabog ang mga 
bulkan sa dakilang huling panahong iyon, at sasambulat ang mundo, at magbubuga ng apoy, at 
magtutuloy-tuloy na; at ang lahat ng mga maruruming dako ng kasalanan at lahat ng nasa ibabaw ng 
lupa ay mapupugnaw. 231 Ito'y masusunog sa pamamagitan ng matinding init na magmimistula itong 
clorox na nagpanumbalik sa kulay ng tinta sa orihinal na pagkakalikha nito; magiging gayon din naman 
kainit ang apoy mula sa Diyos na tutupok sa bawat maruming bagay upang maibalik sa orihinal nitong 
kalagayan, kapag natupok na si Satanas sampu ng lahat ng kasalanan at iba pa. Pagkatapos ay lalabas 
siya na singganda nung siya ay nasa halamanan ng Eden. Tama. Oh, ang dakilang oras na iyon ay nasa 
unahan lang natin.
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Sa panahon ng kapighatian… Ito ang gusto kong mapansin n'yo ngayon, ang munting bagay na ito 
na isiningit ko rito. Sa panahong ito ng kapighatian, matapos na tawagin ang Nobya, at ang iglesia ay 
dumaraan sa panahon ng kapighatian, ang sandaan at apat na pung libo ay tatawagin ng dalawang saksi 
ng Apocalipsis 11. Ngayon, tignan n'yo, manghuhula sila sa loob ng sanlibo dalawang daan at 
animnapung araw na nararamtan ng magaspang na kayo.
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Ngayon, nalalaman natin na ang kalendaryong Romanong ito ay may… Mayroon tayong dalawampu't 
walong araw at magkaminsan ay tatlumpu't isa, ngunit ang aktuwal na kalendaryo ay ganito: tatlumpung 
araw sa bawat buwan. Tama. At kuwentahin mo ang sandaan—isanglibo dalawandaan at animnapung 
araw at hatiin mo ito sa tatlumpu, at tingnan mo kung ano ang iyong makukuha: eksaktong tatlo at 
kalahating taon. Iyan ang panahon na itinakda sa mensahe ng Mesias na ipapangaral sa Israel tulad ng 
dati. Sa pagbabalik Niya upang ipakilala ang Kaniyang Sarili sa isang simbulo, diyan na Siya babalik …
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Nung si Jose ay dalhin sa lalawigan at tanggihan ng kaniyang mga kapatid dahil siya ay isang lalaking 
espirituwal… Nakakakita siya ng mga
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pangitain at nakakapagpaliwanag ng mga panaginip at dahil do'n, dinala siya sa lalawigan at ipinagbili 
ng halos talumpong piraso ng pilak. 235 Ipinamalas niya nang eksakto si Cristo, sapagkat Espiritu ni 
Cristo ang nasa kaniya. Pansinin ninyo kung ano ang nangyari pagkatapos no'n. At pansinin n'yo na nung 
gawin niya ito, siya ay ikinulong, at may isang taong naligtas at may isa namang napahamak: katulad na 
katulad nung si Jesus ay nakulong sa krus. 236 Ang isang magnanakaw ay naligtas samantalang ang isa 
naman ay napahamak. Eksaktong-eksakto. Itinapon siya sa hukay, ipinalagay na patay na, at siya ay 
iniahon at naitaas sa kanan ni Faraon, na walang maaaring makakita kay Faraon nang hindi muna 
nakikipagkita kay Jose. Si Jesus ay nakaupo sa kanan ng Diyos, at walang sinomang makalalapit sa Ama 
kundi sa pamamagitan ng Anak. Tama.
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At pansinin n'yo, sa tuwing aals si Jose, kapag nililisan ni Jose ang kanan ng luklukang iyon… Masdan 
n'yo? Luwalhati. Nakaupo si Jose sa kanan ni Faraon. At kapag tumatayo si Jose upang lisanin ang 
luklukan, tumutunog ang pakakak. “Lumuhod kayong lahat. Dumarating si Jose.” 238 Kapag iniwan na ng 
Cordero ang luklukang iyon ng Kaniyang pamamagitan, kapag nilisan na Niya ang luklukang iyon sa taas 
at kinuha ang Aklat ng Katubusan at humakbang na Siya, ang bawat tuhod ay luluhod, bawat dila 
ay…?... Hayun Siya.
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Pansinin n'yo, at nung tanggihan si Jose ng kaniyang mga kapatid, pinagkalooban Siya ng isang 
asawang Hentil. Binigyan siya ni Potiphar… O si Faraon pala ang nagbigay sa kaniya ng isang asawang 
Hentil, at nagkaroon siya ng mga anak na Hentil: kalahating Hentil at Judio. Nagbigay sila ng isang 
dakilang simbulo na nang iginagawad ni Jacob ang basbas sa kanila, samantalang si Ephraim ay nasa 
isang panig at si Manaseh naman ay nasa kabila, pinagkrus niya ang kaniyang mga kamay at iginawad 
niya sa nakababatang anak ang basbas, at ang dalawang anak na iyon ay naidagdag sa labindalawang 
lipi, na nung panahong iyon ay sampu lamang, at pinagpala Niya sila kay Jacob; at si Jose, na anak 
niyang propeta, na nakatayo roon ay nagsabi, “Ama, mali ang ginawa mo.” Ang sabi niya, “Ipinatong mo 
ang iyong kanang kamay at binasbasan ang nakababatang anak, samanatalang dapat sana'y sa 
nakatatanda ito naipatong.” 240 Ang sabi niya, “Alam kong nagkrus ang aking mga kamay, subalit ang 
Diyos ang nagkrus ng mga ito.” Bakit? Ang Israel, na may karapatan sanang maging Nobya, ay tumanggi 
at nagbenta ng kaniyang pagkapanganay, at napunta ito mula sa nakatatandang anak, ang Israel, tungo 
sa nakababata, sa
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Hentil, at ang mga pagpapala ay dumaloy mula doon sa pamamagitan ng krus patungo sa Nobya.

Ngunit pansinin ninyo, pagkatapos no'n (Kita n'yo?), sa pamamagitan no'n… Nung ang lahat ay… 
Nakakuha na siya ng kaniyang nobya. Subalit nung magtungo ro'n ang mga lalaking iyon upang bunili ng 
pagkain… Oh, napakagandang larawan niyon. Wala na ako sa Tatak, ngunit sadyang kailangan ko itong 
sabihin (Kita n'yo?) 'pagkat makikita n'yo nang mas malinaw ang larawan, sa aking paniwala. 242 Pansinin 
n'yo. Ngayon, nung sila ay magtungo doon upang bunili ng pagkain, alam n'yo, nakilala sila kaagad ni 
Jose. At si Jose ay anak ng kasaganaan; saan dako man siya magtungo ito ay sumasagana. 243 
Abangan n'yo lang ang muli Niyang pagbabalik sa lupa; abangan ninyo ang pagbabalik ng ating Jose. 244 
Mamumukadkad ang disyerto tulad sa isang rosas, at ang Anak ng katuwiran ay sisikat na may taglay na 
kagalingan sa kaniyang mga pakpak. Ay naku. Ang lahat ng mga cactus sa palibot ng Arizona ay 
magiging naggagandahang mga puno… Magiging napakaganda nito.
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Pansinin n'yo, narito siya ay lumabas, at nilansi niya sila. Tumayo siya at nagsabi, “Buhay pa ba ang 
aking ama?” Kita n'yo? Gusto niyang malaman kung buhay pa ang tatay ng batang lalaking iyon. Ang sabi 
niya, “Oo.” (Alam niya na kapatid niya 'yon.) 246 Ngunit napansin n'yo ba? Nung handa na niyang 
ipakilala ang sarili sa kaniyang mga kapatid, at nakita niya ang munting si Benjamin, na ipinanganak nung 
siya ay mawala. At kinikatawan niyon ang mga Judiong ito, ang sandaan at apatnapu't apat na libong 
nagkakatipon do'n ngayon, mula nung Siya ay umalis. At sa pagbabalik Niya, ang sabi niya… Pinagmasdan 
niya si Benjamin; halos mawasak ang puso niya. Alalahanin n'yo, hindi nila alam na marunong siyang 
magsalita ng wikang Hebreo. Kumuha siya ng isang tagapagsalin; umasta siya na tila baga isa siyang 
Egipcio. Kita n'yo?
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At nang na ito ay ipaalam na, nais na niyang magpakilala, walang tigil ang tingin niya kay Benjamin. 
At—at alalahanin n'yo, pinalabas niya ang kaniyang asawa. Nasa palasyo na siya nang ipakilala niya ang 
kaniyang sarili sa kaniyang mga kapatid. 248 At ang Nobyang Hentil, ang asawa, pagkatapos na 
tanggihan si Jesus ng Sarili Niyang bayan, kumuha Siya ng isang Hentil na Nobya at kukunin Niya Siya 
rito at dadalhin sa palasyo sa Bahay ng Kaniyang Ama sa
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kaluwalhatian para sa piging ng kasalan at papuslit Siyang bababa upang ipakilala ang Kaniyang Sarili 
sa Kaniyang mga kapatid, ang sandaan at apatnapu't apat na libo… ?... Kita n'yo? Doon ay tatayo Siya. 
At alalahanin n'yo, tignan ninyo ang mga simbulo, sakdal na sakdal.

At nugn siya ay bumalik sa dakong iyon, tinitigan niya sila at ang sabi niya—ang sabi niya—sinimulan 
Niyang pagmasdan sila… At nagsimula silang mag-usap. Ang sabi nila, “Ngayon Ruben, lagot na tayo. Kita 
n'yo? Sapagkat alam n'yo kung ano ang ginawa natin? Nasadlak sa ganitong kalagayan ang batang ito 
dahil sa kagagawan natin. Hindi natin dapat ipinagbili ang ating kapatid.” Nakatayo ro'n ang kapatid nila, 
ang makapangyarihang prinsipe, at hindi nila ito nalalaman. 250 Iyan ang dahilan kung bakit hindi Siya 
maunawaan ng Israel sa araw na ito. Hindi pa oras upang malaman nila ito. At akala nila hindi siya 
nakakaintindi ng salitang Hebreo, ngunit nakikinig siya sa kanila. Ang sabi nila, “ngayon, lagot na tayo.”
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At si Jose, nang tignan niya sila, hindi na siya makatiis. Ngayon, alalahanin n'yo, ang kaniyang 
asawa, ang kaniyang mga anak ay naroon na sa palasyo nung panahong iyon: umalis na sa kanilang 
presensya ang mga banal. At ang sabi niya, “Ako'y si Jose na inyong kapatid.” 252 At nilapitan niya at 
hinatak si Benjamin, sumubsob sa kaniyang leeg, at nagsimulang umiyak. At nagpakilala siya. 253 At ang 
sabi nila, “Ngayon, alam na nating ito'y mangyayari sa'tin, sapagkat tayo ang nagbenta sa kaniya. Tayo
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ang nagbenta sa kaniya. Tayo ang nagtangkang pumatay sa kaniya, ngayon tiyak na papatayin niya 
tayo.” 254 Ang sabi niya, “Hindi, huwag ninyong kamuhian ang inyong mga sarili, ginawa n'yo iyon upang 
mag-adya ng buhay. Iyan ang dahilan kung bakit isinugo ako ng Diyos dito.” 255 At nung ipakilala na Niya 
ang Kaniyang Sarili, ang sabi ng Biblia (sa pagdako natin diyan), kapag ipakikilala na Niya ang Kaniyang 
Sarili sa sandaan daan at apatnapu't apat na libo, ang munting Benjamin ng araw na ito at ang labi ng 
mga Judiong naiwan doon; kapag ipakikilala na Niya ang Kaniyang Sarili, sasabihin nila, “Saan Mo nakuha 
ang mga sugat na iyan? Ano ang ginawa nila sa Iyong mga kamay?” 256 Ang sasabihin Niya, “O, nakuha 
ko ang mga ito sa bahay ng aking mga kaibigan.” Kita n'yo?

Oh, kapag nagkagayon mapagtatanto nila na pinatay nila ang Mesias. Subalit ano ang sasabihin 
Niya? Katulad ng sinabi ni Jose. “Ginawa n'yo 'yon
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upang mag-adya ng buhay, huwag kayong—upang magligtas ng buhay. Huwag ninyong kamuhian ang 
inyong mga sarili.“ Sapagkat hindi sana nakapasok ang mga Hentil, kung hindi napiringin ang mga mata ng 
mga Judio. Samakatuwid nailigtas Niya ang buhay ng iglesia dahil sa mga bagay na ginawa nila. Kaya't 
hayan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi nila ito maunawaan sa araw na ito; hindi pa kasi oras. Hindi rin 
natin mauunawaan ang mga bagay na ito malibang dumating muna ang oras upang ito ay maunawaan. 
Ay naku.

Ang pitong kulog ng Apocalipsis… Nawa'y maipakita Niya sa Nobya kung papaanong maghanda para 
sa dakilang pananampalatayang ukol sa paglipat. (Ngayon, magmadali na tayo sapagkat wala nang 
labinlima o dalawampung minuto ang nalalabi sa atin.) 260 Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng puting 
kabayong ito? Hayaan n'yong basahin ko ito. Napalayo na ako nang husto. 261 Ipagpaumanhin ninyo na 
napalayo ako sa aking paksa, ngunit babasahin ko uli ang talata, ang dalawang talata. At nakita ko nang 
buksan ng Cordero ang isa sa mga tatak, at narinig ko sa isa sa apat na nilalang na buhay, na 
nagsasalitang gaya ng tunog ng kulog, Halika. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi,… 
(Ngayon pupunta tayo sa ikalawang talata.)… isang kabayong maputi; at yaong nakasakay dito ay may 
isang busog; at binigyan siya ng isang putong… (Wala siya dati nito.)… ibinigay sa kaniya; at siya'y 
yumaong nagtatagumpay at magtatagumpay. ('Yon na ang lahat. Iyon ang tatak.)
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Ngayon, tuklasin natin ang mga simbulo. Nalaman natin kung ano ang ibig sabihin ng kulog. Tamang 
tama ito; alam natin 'yan. Kita n'yo? Ang kulog ay ang Tinig ng Diyos nang mabuksan ang Tatak. 263 
Ngayon, ano ang kahulugan ng kabayong puti? Ngayon, dito dumating ang kapahayagan. Kasing positibo 
ako ng pagkakatayo ko dito hinggil sa bagay na ito, alam kong ito ang Salita. Binasa ko na lahat ng 
nakita kong aklat tungkol dito. At sa isang… Ako'y… Nung huli ko itong talakayin, sa pagtuturo, mga 
tatlumpong taon na ang nakalipas, kinuha ko ang ang aklat… Mayroon nakapagsabi sa akin na ang mga 
Adventist ay mayroong alam na higit na liwanag kaysa sa iba tungkol sa ikalawang pagbabalik ni Cristo, 
kaya humanap ako ng ilan sa mga aklat nila upang basahin. 264 Mayroon akong aklat ni Smith tungkol sa 
“Kapahayagan ni Daniel.” At ang sabi niya ang puting kabayong ito na lumabas ay puti dahil ito'y 
sumisimbulo sa isang mananakop, at sa pananakop niyang ito… Alam ng
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marami sa inyong mga kapatirang Adventist na naririto ang aklat na iyon, at alam ito ng maraming 
iba pa sa inyo dahil ito'y nabasa n'yo na. 265 At may iba pa, nabasa ko rin ang dalawa o tatlong tungkol 
sa… nabasa ko ito nang… Hindi ko na masabi ang… Dalawa pang aklat ang nabasa ko, at kapuwa 
sumasang-ayon ang dalawang lalaking ito na iyon nga ay tama. Mahuhusay na guro sila, itinuturing na 
ilan sa mga nagtataglay ng pinakamalinaw na liwanag tungkol dito. Kaya inisip ko, “Buweno, kung hindi ko 
alam, sasabihin ko na lang kung ano ang sinabi nila, sisikapin ko itong ituro sa gayong paraan.” At 
nagbibigay sila ng napakagandang paliwang tungkol dito, kung ano ba talaga ang kahulugan nito.

At ang sabi nila, “Ngayon, narito ang isang kabayong puti, ang ang puting kabayo ay isang 
kapangyarihan, isang manlulusob.” At ang sabi pa nila, “Ang lalaking nakasakay sa kabayong puti ay ang 
Espritu Santo na lumabas sa unang kapanahunan at sinakop Niya ang kapanahunang iyon para sa 
Kaharian ng Diyos. Mayroon Siyang hawak na busog na tulad ni Kupido. Pinawalan Niya ang palaso ng 
pagibig sa puso ng mga tao, ang pag-ibig ng Diyos, at nagawa Niyang manakop.” 267 Ngayon, maganda 
'yong pakinggan, ngunit hindi ito ang Katotohanan. Hindi po, Iyan ay… Hindi iyan 'yon. “Ang puti” ay 
nangangahulugang “matuwid.” Nauunawaan natin na “ang puti ay nangangahulugang ”matuwid.“ Itinuro 
ng mga gurong, na iyon ay ang Espiritu Santo na nanakop sa unang kapanahunan. Subalit ang aking 
kapahayagan dito sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay hindi ganiyan. 268 Ang aking kapahayagan sa 
pamamagitan ng Espiritu Santo ay: si Cristo at ang Espiritu Santo ay iisang Persona (Kita n'yo?), lamang 
ay sa magkaibang anyo. Kaya nakatayo rito si Cristo, ang Cordero. Nalalaman natin na Siya ang Cordero. 
Nakatayo Siya rito hawak ang mga Aklat, at humayo ang nakakabayong puti. Kita n'yo? Samakatuwid 
hindi iyon ang Espiritu Santo.
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Ngayon, isa iyan sa mga hiwaga ng huling mga araw, kung paanong si Cristo ay maaaring maging 
tatlong Persona sa Isa. Hindi ito tatlong magkakaibang tao: Ama, Anak, Espiritu Santo, tulad ng tatlong 
diyos na iginigiit sa atin mga Trinitarian. Ito'y tatlo—ito'y tatlong manipestasyon ng iisang Persona, o 
maaari ninyo itong tawaging tatlong  opisina.  270  Kung  mga  inistro  ang  kausap  mo,  hindi  mo  gagamitin

120



20Ang Unang Tatak

ang opisina, 'pagkat ako'y…?... naisip ko lang na inilalagay pala nila sa tape ang sinasabi ko. Kaya 
sasabihin ko sa inyo… “Oo nga't hindi maaaring sabihin ni Cristo, ”Mananalangin ako sa Aking opisina, at 
isusugo Niya sa inyo ang isa pang opisina.“ Alam natin 'yan. Ngunit kung nais n'yong gawing ganito: 
tatlong

katangian ng iisang Diyos, at hindi tatlong diyos; tatlong katangian ng iisang Diyos. Kita n'yo? Kaya 
nga papaano mangyayaring naroroon si Cristo na nakakabayong puti samantalang nakatayo Siya rito 
hawak ang isang Aklat? Hindi iyon totoo; hindi iyon si Cristo.

Pansinin ninyo. Ngayon, ang Espiritu Santo at ang kapahayagan at si Cristo ay… Ang Espritu Santo 
ay si Cristo sa ibang anyo. Tama 'yan. Pansinin n'yo, ang Cordero ang nagbukas ng Aklat, at ang Cordero 
ay si Cristo; at hindi na muli pang nakita si Cristo pagkatapos nito, ngunit nakita Siya sa Aklat ng 
Apocalipsis sa ika-19 na kabanata, dumarating na nakasakay sa isang kabayong puti. Kung nais ninyo 
itong basahin, buklatin natin ang Apocalipsis 19:11 hanggang 6. Basahin natin ito nang mabilis habang 
tayo'y—habang tayo'y—kung may sapat na oras pa tayo, sana nga, upang lalo itong maging malinaw sa 
atin: 19, 19:11, simulan natin sa ika-11 talata at basahin natin pababa hanggang sa ika-16. 272 At 
nakita kong bukas ang langit;… at narito ang isang kabayon maputi,… (hindi sa ibabaw ng lupa; sa langit. 
Kita n'yo?)… at yaong nakasakay dito ay tinatawag na Tapat… Totoo, at… sa katuwiran… siya'y 
humahatol at nakikipagbaka. 273 At ang kaniyang mga mata… ay ningas ng apoy, at sa kaniyang ulo ay 
maraming diadema,… (Tignan ninyo ang diadema.)… at siya'y may isang pangalang nakasulat, na sinoman 
ay hindi nakakaalam kundi… siya rin.
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Nais ko sanang huminto diyan sandali. Ay naku. Mayroon akong magandang unawa ngunit marahil 
kapag nakita kong kayo'y… Kita n'yo, walang nakaaalam nito. 275 Alam ba ninyo na ang Pangalang 
Jehovah ay ay hindi tama? Alam ito ng kahit sino. Dr. Vayle, alam mo na iyan ay totoo. Hindi ito 
magawang isalin ng mga tagapagsalin. Ito'y sinisipi ng J-u-h-v—J-v-h-u, ang ibig kong sabihin. Hindi ito 
Jehovah. 276 Hindi nila ito magawang salingin. Hindi nila alam kung ano ito. tinawag Siya na Jehovah 
ngunit hindi ito ang Pangalan Niya. Masdan ninyo. Sa tuwina na magtatagumpay sa isang laban o may 
isang bagay na magaganap, binabago ang pangalan.
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Tignan n'yo ang mga kaarawan ni Abraham. Nung una ay Abram siya, at hindi niya maaaring 
matanggap ang sanggol na iyon hanggang sa maging Abraham ang pangalan niya. At si Sarra, S-a-r-r-a 
ay hindi maaaring magtaglay ng anuman maliban sa isang patay na sinapupunan hanggang sa mgaing S-
a-r-a-h ang pangalan niya.
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Ang “Jacob” ay nangangahulugang “manloloko, mandaraya,” at iyon nga ang ginawa niya. 279 
Nagsuot siya ng balat ng tupa at dinaya niya ang ama niyang propeta upang makuha ang 
pagkapanganay. Naglagay siya ng mga sanga ng alamo sa tubig, ginawa niyang batik-batik ang mga ito, 
at tinakot ang mga baka nang maglilihi ang mga ito upang magluwal sila ng mga batik-batik na baka at 
mga tupa. 280 Talagang mandaraya siya, subalit isang gabi nakahawak siya ng isang bagay na tunay. At 
alam niya na tunay ito, at patuloy niya itong hinawakan hanggang sa siya ay magtagumpay, at pinalitan 
ang pangalan niya at tinawag siyang “Israel” na nangangahulugang “isang prinsipeng makapangyarihan 
sa harapan ng Diyos.” Tama ba 'yon? Ang bawat mananagumpay… 281 Si Simon ay isang mangingisda; at 
nung masapo at makilala ng kaniyang pananampalataya na iyon ay si Jesus, nang sabihin Niya sa kaniya 
na Siya ang Mesias at sinabi sa kaniya ang panaglan niya at ang pangalan ng kaniyang ama, siya ay 
namangha at naging Pedro siya mula sa pagiging Simon. 282 Ang Saul ay magandang pangalan, si Saul 
ay isang hari dati sa Israel, subalit hindi nababagay ang Saul para sa isang apostol. Marahil ay ayos lang 
ito para sa isang hari, subalit hindi para sa isang apostol. Kaya nga pinalitan ni Jesus ang pangalan niya 
mula sa ano? Mula sa Saul ay naging Pablo. Tignan n'yo ang mga anak ng kulog at iba pa sa kanila.

At si Jesus, ang pangalan Niya sa ibabaw ng lupa ay Manunubos, Jesus. Nung narito Siya sa lupa, isa 
Siyang Manunubos, totoo iyan. Subalit nung gapiin Niya ang kamatayan at ang impiyerno, at 
pagtugumpayan ang mga ito, at umakyat Siya sa kaitaasan, tumanngap Siya ng isang bagong pangalan. 
Kaya nga iyan ang dahilan kung bakit kahit ano'ng hiyaw nila ay wala silang napapala; ito'y 
maipapahayag sa mga kulog. Kita n'yo?
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Pansinin n'yo, ang hiwaga. Siya'y dumarating, nangangabayo… Mayroo't mayroong babago sa 
Iglesiang ito, alam n'yo iyan. Mayroo't mayroong isang bagay. Pansinin n'yo. Walang sinomang nakaaalam 
maliban sa Kaniyang Sarili. Ngayon, pansinin n'yo, walang sinomang nakaaalam maliban sa Kaniyang Sarili. 
At Siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo: at ang kaniyang pangalan ay tinatawag na Ang 
Verbo ng Diyos. (Naku, pansinin n'yo) At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kaniya na mga 
nakasakay sa mga kabayong puti, at nangararamtan ng mahalagang linong maputi na dinalisay ng dugo.
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At sa kaniyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas, upang sa pamamagitan nito'y sugatan 
niya ang mga bansa: at kaniyang paghaharian ng tungkod na bakal: at niyuyurakan niya ang pisaan ng 
ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat. At Siya's mayroong isang 
pangalang nakasulat sa kaniyang damit at sa kaniyang hita, HARI NG MGA HARI AT PANGINOON NG MGA
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PANGINOON.

Hayun ang Mesias. Hayun Siya, hindi ang lalaking ito na nakasakay kanina dito sa kabayo. Masdan 
ninyo ang pagkakaiba. Nakatayo Siya rito hawak ang Aklat. Ang gampanin ng pagtubos ay… Hindi pa Niya 
kinukuha ang Kaniyang lugar. 286 Kaya nga hindi si Cristo yaong lumabas, hindi ang Espiritu Santo. Hindi 
naman sa di pagsang-ayon sa mga dakilang lalaking iyon, hindi po, hindi ko ito ginagawa. Ayaw kong 
gawin 'yon, ngunit ito ang aking kapahayagan tungkol dito. Kita n'yo, kung iba ang sa inyo, buweno, 
ayos lang 'yon, ngunit hindi 'yon ayos sa akin. Kita n'yo, ganito ang paniniwala ko dito; alam n'yo—alam 
n'yo na kung ano. Kita n'yo?
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At pansinin n'yo, hindi na muli pang nakita si Cristo (Kita n'yo?) magmula diyan. Subalit Siya ay 
nakasakay sa kabayong puti; kaya kung ang lalaking ito ay nakasakay sa isang kabayong puti, isa 
lamang siyang impostor ni Cristo. Kita n'yo? Nakuha n'yo ba? 288 Pansinin n'yo, ang nakakabayong puti 
ay walang pangalan. Maaari siyang gumamit ng dalawa o tatlong titulo, ngunit wala siyang pangalan. 
Subalit si Cristo ay may Pangalan. Ano ito? Ang Salita ng Diyos. Iyon 'yon. “Sa pasimula ay ang Verbo, at 
ang Verbo ay sumasa Diyos, at ang Verbo ay Diyos.” At ang Verbo ay nagkatawang-tao. Kita n'yo?
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Ang mangangabayong iyon ay walang pangalan, ngunit si Cristo ay tinawag na ang Verbo ng Diyos. 
Iyon nga Siya. Iyan ang tawag sa Kaniya. Ngayon, may Pangalan Siya na walang sinomang nakaaalam, 
ngunit Siya'y tinawag na Verbo ng Diyos. Walang itinawag na anuman sa lalaking ito (Kita n'yo?), subalit 
siya ay nakasakay sa isang kabayong puti. 290 Ang mangangabayo ay walang mga palaso para sa 
kaniyang busog. Napansin n'yo ba 'yon? Mayroon siyang busog, subalit walang nabanggit na mayroon 
siyang mga palaso; kaya malamang ay isa siyang maninindak. Tama. Marahil ay marami siyang kulog 
subalit wala namang kidlat, subalit makikita n'yo na si Cristo ay may kidlat at kulog; sapagkat mula sa 
kaniyang bibig ay lumalabas ang isang Tabak na magkabila ang talim, at sinasaktan Niya ang mga bansa. 
At ang lalaking ito ay walang kakayahang manakit ng
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anuman(Kita n'yo?), subalit ginagampanan niya ang papel ng isang ipokrito. Humahayo siyang sakay 
ng isang kabayong puti, humahayo upang manakop.

Si Cristo ay may isang Tabak na matalas, at masdan ninyo. Galing ito sa Kaniyang bibig—ang buhay 
na Salita. Iyan ang Salita ng Diyos na ipinahayag sa Kaniyang mga lingkod, tulad ng sinabi Niya kay 
Moises: “Tumayo ka sa dakong iyan at iunat mo ro'n ang tungkod, at tumawag ka ng mga langaw,” at 
nagkaroon ng mga langaw. Tunay nga. Anumang sinabi Niya, ginawa Niya, at natupad. Ang buhay Niyang 
Salita… Ang Diyos at ang Kaniyang Salita ay iisang Persona. Ang Diyos ay ang Salita. 292 Sino ang 
mahiwagang mangangabayong ito ng unang kapanahunan ng iglesia kung ganu'n? Sino Siya? Pag-isipan 
natin. Sino ang mahiwagang mangangabayong ito na nagpasimulang humayo sa unang kapanahunan ng 
iglesia at magpapatuloy hanggang sa walang hanggan, at hahantong sa kaniyang kawakasan.
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Ang Ikalawang Tatak ay lalabas at magpapatuloy hanggang sa huling kapanhunan. Ang Ikatlong 
Tatak ay lalabas at magpapatuloy hanggang sa huling kapanahunan. Ang Ikaapat, Ikalima, Ikaanim, 
Ikapito; ang bawat isa sa mga ito ay pawang hahantong dito sa wakas. At sa huling kapanahunan, ang 
mga Aklat na ito nakabalumbon sa buong panahong ito kalakip ng mga hiwagang dito, ay mabubuksan. At 
mahahayag ang hiwaga upang malaman kung ano nga ba ito. Ngunit ang totoo nagpasimula na ang mga 
ito sa unang kapanahunan ng iglesia, sapagkat sa unang kapanahunan ng iglesia ay nakatanggap sila ng 
mensaheng tulad nito. 294 May lumabas na isang nakakabayong puti. Kita n'yo? Sino siya? Siya'y 
makapangyarihan sa lakas ng kaniyang panlulupig, dakilang lalaki sa lakas ng kaniyang panlulupig. Gusto 
ba ninyong sabihin ko sa inyo kung sino siya? Siya'y ang anticristo. Iyon nga siya talaga. Ngayon, dahil, 
mangyari kasi, kung ang isang anticristo… Ang sabi ni Jesus ang dalawang ito ay magiging magkahawig 
na magkahawig na dadayain nito maging ang pinaka hirang, ang Nobya, kung maari lang. Anticristo, 
espiritu ito ng anticristo.
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Naaalala ba ninyo sa mga kapanahunan ng iglesia nang buksan natin ang unang kapanahunan ng 
iglesia, nalaman natin na laban ang Espiritu Santo sa isang bagay na nagpasimula sa kapanahunan ng 
iglesiang iyon, at iyon ay tinawag na “mga gawa ng Nicolaitanes.” Naaalala n'yo ba? Ang “Nico” ay 
nangangahulugang “lupigin.” Ang “Laity” naman ay nangangahulugang “iglesia, ang karaniwang 
mananamplalataya.” Ang “Nicolaitanes” ay “Lupigin ang iglesia”: alisin ang Espiritu Santo sa iglesia at 
ibigay ang lahat sa isang
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taong banal, hayaang siya ang maging ang amo ng lahat. Dinaanan n'yo na ito (Kita n'yo?), 
Nicolaitanes. Pansinin n'yo, ang Nicolaita isa lamang kasabiha dati sa isang iglesia; naging isa itong 
doktrina sa kasunod na kapanahunan ng iglesia. At sa ikatlong kapanahunan ng iglesia ay naging isa na 
itong puwersa; at nagdaos sila ng Konseho sa Nicaea. At doon ay ginawa na itong isang doktrina at 
isang iglesia.

At ano ang unang naganap? Umusbong ang isang organisasyon mula rito. Ngayon, tama ba 'yon? 
Sabihin ninyo sa akin kung saan nagmula ang unang oraganisadong iglesia: sa simbahang Romano 
Catolico.  Sabihin  ninyo  sa  akin  kung  hindi  sinasabi  ng  Apocalipsis,  sa  Aklat  ng  Apocalipsis  17,  na  isa
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siyang patutot, at ang mga anak niya ay mga patutot din. Ganiyan din ang mga nakipag-organisa sa 
kaniya: mga patutot. Tinanggap ang kasuklamsuklam, ang karumihan ng kanilang mga pakikiapid bilang 
doktrina, na nagtuturo ng mga kautusan ng tao bilang aral nila.

Pansinin n'yo. Tignan n'yo, humayo siya upang manakop. Pansinin n'yo, wala siyang putong. Ang 
nakakabayong puti ang tinutukoy ko. Kita n'yo? Pagkatapos ay binigyan siya ng isang busog at isang 
putong. Kita n'yo? Wala siyang putong sa pasimula, subalit binigyan siya ng isang putong. Pansinin n'yo, 
paglaon ay binigyan siya ng isang putong: oo, tatlo ang mga iyon, tatlo sa isa. Iyon ay pagkatapos ng 
tatlong daang taon sa Konseho ng Nicaea nang magpasimula siya ng isang espiritu ng Nicolaita upang 
magtatag ng isang organisasyon sa mga tao, at ito ay nagpatuloy nang nagpatuloy; naging isa itong 
kasabihan, pagkatapos ay naging isa na itong doktrina.
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Naaalala n'yo ba na nangusap si Cristo sa iglesia, ang sabi, “Kinamumuhian mo ang mga gawa ng 
Nicolaitanes na kinamumuhian ko rin naman,” na nagsisikap na manlupig, na kunin ang Espiritu Santo: at 
ilagay sa isang banal na lalaki lamang; na makapagpapatawad ng mga kasalanan at lahat na. Hindi ba't 
kababasa pa lamang natin nang mangusap tungkol dito si Pablo: na ang bagay na ito ay magaganap sa 
huling mga araw, at siya'y mahahayag malibang dumating ang huling mga araw? At aalisin ang Espiritu 
Santo Niyaong nagpapahintulot, at doon na niya ihahayag ang kaniyang sarili. 299 Sa panahong ito siya 
ay nagkukunwari sa pamamagitan ng isang kabayong puti. Masdan ninyo kung papaano siya magbabago 
mula sa pagiging kabayong puti sa ilang sandali. Hindi lamang siya naging isang kabayong puti; magiging 
isa rin siyang hayop na may maraming ulo at sungay. Kita n'yo, kita n'yo? 300 Ang kabayong puti, siya 
ngayon ay isang mandaraya, at iyan ang dahilan kung bakit hindi ito nalaman ng mga tao buong 
panahong ito. Iyon ay
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pinag-isipan nila, ngunit heto na 'yon ngayon; ito'y mahahayag sa pamamagitan ng Kasulatan.

Pansinin, nung ang Nicolaita (Kita n'yo?), ang anticristo ay… Nagkatawang tao siya; pagkatapos ay 
pinutungan siya. Nung magpasimula siya bilang isang espiritu ng Nicolaita sa iglesia, siya'y isang espiritu. 
Hindi mo maaaring putungan ang espiritu. Subalit pagkatapos ng tatlong daang taon ay naging isa siyang 
papa. At pinutungan nila siya. Wala siyang putong sa pasimula, ngunit nagkaroon siya ng putong sa 
paglaon (Kita n'yo?), nang magkatawang-tao ang espiritung iyon. Kita n'yo? Naging tao siya. Ang 
katuruang Nicolaita ay naging isang tao; dahil dito ay maaari na nila itong putungan. Hindi nila ito 
magawa noon dahil isa pa lamang itong doktrina. Luwalhati. 302 Pansinin n'yo, kapag ang Espiritu 
Santong ito na nasa atin ay nagkatawang tao sa atin, kapag ang Isang ito na nasa kalagitnaan natin 
ngayon sa anyo ng Espiritu Santo ay nagkatawang tao sa atin sa Persona ni Jesus Cristo, Siya'y 
puputungan natin bilang Hari ng mga hari…?... Tama. Kita n'yo?
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Ngayon, alalahanin n'yo, halos kaalinsabay ng pagluklok ni Cristo sa trono, ang anticristo ay lumuklok 
din sa trono: si Judas. Nung panahong umalis si Cristo sa lupa, umalis rin si Judas sa lupa. Nung malapit 
nang bumalik ang Espiritu Santo, bumalik din ang anticristo. 304 Alam n'yo, ang sabi dito ni Juan: 
“Mumunti kong mga anak, hindi ko nais na hindi ninyo malaman, ang tungkol sa anticristo, at siya'y 
dumating na at gumagawa na sa mga anak ng pagsuway.” Ang anticristo noon, hayun na siya, sinimulan 
na niyang buuin do'n ang espiritu ng Nicolaita upang magkapagtatag ng isang organisasyon. 305 Kaya 
pala kinamumuhian ko ang bagay na iyon. Kita n'yo, kita n'yo? Hayan. Hindi ako 'yon; iyon ay isang 
bagay na nandito sa loob. Hayun 'yon; nalantad na ito. Nakikita n'yo na ba? Nadadaplisan ko lang iyon 
noon; ngayon ko lang ito nakita; alam ko na 'yon ngayon. Heto na 'yon, ang espiritu ng Nicolaitang iyon 
na kinamuhian ng Diyos, at ngayon ang espiritung iyon ay nagkatawang-tao na, at pinutungan na nila. 
At heto mismo ang sinabi ng Biblia na gagawin nila: sakdal. Ay naku.
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Nagkatawang-tao… Naging tao siya at pagkatapos ay pinutungan nila siya. Basahin n'yo, pansinin 
n'yo, o basahin n'yo pala, kung paano sinabi ni Daniel na sasakupin niya ang kaharian ng iglesia. Gusto 
n'yo ba itong basahin? Ating…
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May oras pa tayo upang gawin 'yon, hindi ba? Sige. Makinig kayo. Bumalik tayo sandali sa Daniel. 
Balikan natin ang Aklat ni Daniel, at magbabasa tayo sandal; at hindi tayo marahil aabutin ng labinlimang 
minuto, dalawampung minuto o tatlumpo, o mga ganun. 308 Sige, kunin natin ang ika-11 kabanata ng 
Daniel, at ang ang ika-21 talata. Narito si Daniel. Sinasabi rito ni Daniel kung papaano mananakop ang 
lalaking ito. At kahalili niya na tatayo ang isang hamak na tao… (ang Roma, ang tinutukoy)… na hindi nila 
pinagbigyan ng karangalan ng kaharian:… (Ngayon, masdan n'yo.)… ngunit siya'y darating sa panahong 
katiwasayan— darating sa panahon ng katiwasayan, at magtatamo ng kaharian sa pamamagitan ng mga 
daya.

Ganiyan nga ang ginawa niya, ayon sa sinabi ni Daniel na gagawin ng anticristong ito. Lalapat siya 
sa mga tao. Siyanga, lalapat ito sa kanilang menu sa araw na ito para sa mga iglesia. Sapagkat sa 
kapanahunan ng iglesiang ito ayaw nila ng Salita, si Cristo; ngunit gusto nila ng iglesia. Unang-una, hindi 
nila itatanong sa iyo kung ikaw ba'y isang Cristiano. “Aling simbahan ba ang kinabibilangan mo?” “Ano'ng 
iglesia?”  Ayaw nila  kay  Cristo,  ang  Salita.  Kung  sasabihin  mo  sa  kanila  ang  tungkol  sa  Salita  at  kung
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papaanong magtutuwid; ayaw nila 'yon. Ang gusto nila ay ang mamuhay sa paraang gusto nila at 
manatiling kabilang sa iglesia at ipagpatuloy ang kanilang patotoo. Kita n'yo, kita n'yo? Kaya, lapat na 
lapat siya sa menu nila. At alalahanin n'yo, “siya” (“he”) sa dulo ay tinawag na “siya” (“she”) sa Biblia. 
At isa siyang patutot at may mga anak na babae. Sadyang lapat na lapat ito listahan ng araw na ito, 
kung ano ang gusto ng mga tao. Hayan.

Ipinangako ito ng Diyos; kapag tinanggihan ang Salita napapabaling sila sa kanilang mga pagnanasa. 
Basahin natin muli ang Tesalonika. Ating… Nais kong masdan n'yo ito sandali. Sasabihin n'yo, “Buweno, 
kababasa lamang natin niyon.” II Mga Taga Tesalonika 2:9-11, sinasabi Nito na sa kanilang pagtanggi sa 
Katotohanan, ibibigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang maniwala sila sa kasinungalingan 
at sila'y sumpain dahil dito. Ngayon, iyan ang—ang sabi ng Espiritu Santo. 311 Ngayon, hindi ba't iyan 
ang nasa ng iglesia sa araw na ito? Subukan mong sabihin sa mga tao na kinakailangan nilang gawin ang 
ganito, ganiyan, o iba pa; ipapaalam nila kaagad sa iyo na sila ay mga Methodist, mga Presbyterian, 
kung ano pa; hindi nila kailangang makisagwan sa iyong bangka. Kita n'yo? Tiyak nga. Ito ang gusto nila. 
At ang sabi ng Diyos, “Kung ito ang gusto nila, hahayaan ko na lang na ito'y makuha nila. At sa totoo ay
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paniniwalain ko sila na ito ang katotohanan, 'pagkat bibigyan ko sila ng isang mahalay na pag-iisip 
tungkol sa katotohanan.“

Ngayon, tingnan n'yo rin dito ang sinasabi ng Biblia. “Kung paanong si Janes at si Jambres ay 
nagsilaban kay Moises…” Gayundin ang gagawin ng mga taong ito sa huling mga araw na may mahalay na 
pag-iisip tungkol sa katotohanan, at papalitan ng kalibugan ang biyaya ng Diyos, at tatanggihan ang 
Panginoong Diyos. Ngayon, nakikita n'yo ba kung saan na ito humantong? Hindi lamang Catolico, kundi 
maging Protestante, lahat na, ang buong organisadong daigdig. 313 Iyan ang nakakabayong puti sa ilalim 
ng pagiging kulay puti, umano'y matuwid na iglesia (Kita n'yo?), ngunit anticristo. Kinakailangang maging 
kahawig—nakakabayo pa, tulad ni Cristo na dumarating sakay ng isang kabayo. Ang lahat ay anti—hawig 
na hawig na kung maaari ay dadayain ang pinaka hirang… Heto siya. Siya ang anticristo. Nagpasimula 
siyang mangabayo sa unang kapanahunan ng iglesia. Ngayon, nagpatuloy siya sa pangangabayo sa 
bawat kapanahunan. Ngayon, matyagan n'yo siya.
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Sasabihin mo, “Kahit nung panahon pa ng mga apostol?” Doon ay tinawag siyang Nicolaita. At sa 
sumunod na kapanahunan ng iglesia, naging isa na siyang doktrina sa iglesia. Una ay isa lamang siyang 
kasabihan, pagkatapos ay naging isa na siyang doktrina. 315 Mga pusturyoso, mga taong sikat, mga 
nakadamit ng magara, matataas ang pinag-aralan, mga pino at ayaw ng pag-iingay sa simbahan. Hindi, 
ayaw nila lahat ng bagay na may kinalaman sa Espiritu Santo. Dapat ay isa itong iglesiang… “At dumaan 
tayong lahat sa Konseho ng Nicaea at iba pa sa Roma.” At pagdating nila ro'n, kinuha nila ang iglesia at 
kinuha nila ang paganismo, ang Romano Catoli—o ang paganismo—ang paganong Roma at ang ilang mga 
pamahiin at kinuha nila ang—ang Astarte na Reyna ng langit, at ginawa nilang Maria, na ina; ginawa 
nilang mga tagapamagitan ang mga taong patay, at iba pa, at kinuha nila ang bilog na ostya at tinawag 
'yong Katawan ni Cristo, sapagkat diumano'y ikinakatawan nito ang ina ng langit… Kapag dumadaan ang 
isang Catolico, nag-aantanda siya sapagkat ang liwanag na nagniningas do'n ay ang ostya raw na 
nagiging Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pari, samantalang walang iba ito kundi isang 
malinaw na paganismo. Tama 'yan.
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Sadyang hindi ko ito maunawaan. Aba, tunay nga. (Ipagpaumanhin n'yo.) Siyanga po. Nakauunawa 
ako sa pamamaitan ng biyaya ng Diyos.
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Tunay nga. Ngayon, pansinin n'yo. Ay naku, paano nila nagagawa 'yon. Kita n'yo? 317 At ibinigay sa 
kanila ang kanilang nasa. Hindi ba't totoo 'yon? Hindi mo iyon kailangang gawin. Hindi po. Kung ayaw 
mong gawin, hindi ka pinipilit na gawin ito. Kung ayaw mong humanay sa paraan ng pamumuhay ng Diyos 
at sa mga bagay-bagay at pagsamba, hindi mo ito kailangang gawin. 318 Hindi pinipilit ng Diyos ang 
sinomang tao. Ngunit may sasabihin ako sa inyo. Kung ang iyong pangalan ay nailagay sa Aklat ng Buhay 
ng Cordero bago pa itatag ang sanlibutan, iyon ay ikaliligaya mong gawin, hindi ka na makapaghintay sa 
pagkakataon upang gawin iyon. 319 Tignan n'yo rito. Kapag sinabi mo, “Gusto kong maunawaan n'yo; 
singrelihiyoso n'yo rin ako…” Buweno, maaaring totoo iyan. Tignan n'yo… Sino ba ang makapagsasabing 
ang mga saserdote nung panahon ng Panginoong Jesus ay hindi mga relihiyoso? Sino ba ang 
makapagsasabi na ang Israel ay hindi relihiyoso doon sa ilang?

Kahit pa nga sila… “Aba, napakaraming beses akong pinagpala ng Diyos…” Oo, ganun din ang ginawa 
Niya sa kanila noon. Ni hindi nila kinailangang magtrabaho para mabuhay. Pinakain Niya sila mula sa 
kalangitan, at ang sabi ni Jesus, “Silang lahat ay naligaw at naglaho at napahamak.” 321 “Ang aming mga 
magulang,” ang sabi nila, “ay nagsikain ng mana sa ilang sa loob ng apatnapung taon.” 322 Ang sabi ni 
Jesus, “At silang lahat ay nangamatay,” nahiwalay magpakailan man. Kita n'yo? Ang sabi Niya, “Ngunit 
Ako ang Tinapay ng Buhay na nagmula sa Diyos buhat sa langit. Sinumang kumain ng Tinapay na ito ay 
hindi mamatay.” Kita n'yo? Siya ang Punongkahoy ng Buhay.
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Pansinin n'yo kung papaanong… At nang dumating si Jesus, ang mga saserdoteng iyon ay nagsilapit,144
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napakarelihiyoso nila. Aba, walang makapagsasabi na hindi sila mabubuting tao. Naku, nilakaran nila nang 
matuwid ang kautusan. Lahat ng sinabi ng iglesia, tinupad nila. Kapag hindi nila iyon tinupad, binabato 
sila. At nang sila'y magsilabas, alam ba niyo kung ano ang itinawag sa kanila ni Jesus? Tinawag sila ni 
Juan na, “Kayong isang bungkos na mga ahas sa damuhan. Huwag ninyong isipin na dahil kasapi kayo ng 
organisasyong iyan, may kinalaman na kayo sa Diyos?” 324 At ang sabi ni Jesus, “Kayo'y sa inyong 
amang Diablo.” Ang sabi Niya, “Sa tuwing magsusugo ang Diyos ng isang propeta, ano ang nangyayari? 
Binabato n'yo siya, at inililibing, at ngayon lumalabas kayo at pinakikintab ninyo ang kaniyang libingan.”

Hindi ba't ganiyan din ang ginawa ng simbahang Catolico? Tingnan n'yo sina Joan of Arc, at Saint 
Patrick, at lahat ng iba pa sa kanila. Sila ang naglibing sa kanila, at pagkatapos ay hinukay nila ang 
bangkay ni Joan of Arc, at itinapon sa ilog pagkatapos ng dalawang daang taon, at siya'y sinunog nila 
bilang isang mangkukulam. “Kayo'y sa inyong amang diablo, at ginagawa ninyo ang kaniyang mga gawa.” 
Eksakto 'yan. Magtungo ka sa buong mundo… Kita n'yo? 326 Tama. Iyan ang sabi ni Jesus; at iniisip n'yo 
na walang problema. Mukhang napakaganda ng kabayong puting iyon; ngunit tignan n'yo kung anong 
nakuha n'yo. Iyon nga talaga ang nakasakay do'n.
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Ngayon, ang sabi Niya 'yon ang gusto nila, kaya't padadalhan Niya sila ng matinding kahibangan. 
Tandaan n'yo, ang patutot na ito sa Apocalipsis 17 ay isang hiwaga, Hiwaga Babilonia, ina ng mga 
patutot. At napahanga si Juan sa kaniya, tulad ng lalaking ito… (Tignan n'yo, hintayin n'yong makarating 
tayo dito at masdan n'yo kung papaano niyang minatyagan ang kabayong ito.) 328 Kita n'yo, ngunit 
napansin ba ninyo na siya ay… Ito ang nangayari: nanggilalas siya sa kaniya ng malaking panggigilalas, 
ngunit ang hiwaga ay pagkalasing niya sa dugo ng mga martir ni Cristo. Isang magandang iglesia, 
nakaupo do'n na nararamtan ng kulay ube at ginto, at may hawak siyang isang saro na puno ng 
karumihan ng kaniyang pakikiapid.
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Ano ba ang “pakikiapid?” Ito ay “di-matuwid na pamumuhay.” Iyan ang doktrinang ipinamimigay niya, 
kinukuha ang Salita ng Diyos at winawalan ito ng saysay sa pamamagitan ng ilan, “Aba Ginoong Maria,” 
at ang lahat ng iba pang bagay na ito na ipinamamahagi niya, at ang mga hari sa lupa ay nakikiapid sa 
kaniya. 330 Buweno, sasabihin mo, “Ang simbahang Catolico 'yan.” Ngunit siya ang ina ng mga patutot, 
ganun pa rin siya. Hayan. 331 Ano ang nangyari? Nang mamatay ang reformer at humupa ang kaniyang 
mensahe, ito'y inorganisa n'yo, at nagpasok kayo ng isang bungkos ng mga “Ricky,” at sinimulan n'yo 
muling mamuhay sa paraang gusto n'yo. Ayaw n'yong manatili sa Salita. Sa halip na sumabay sa pag-
usad ng Salita, nanatili na lamang sila ro'n, at nagsabi, “Ito na 'yon.” Huwag ninyong gagawin iyan. 
Siya'y… Iyon na, hayun na Siya sa itaas.
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Pansinin n'yo. (Isang bagay iyan. Nais nating talakayin ang ilan pang dako bago tayo magtapos.) 
Siya ang prinsepe na wawasak sa bayan ni Daniel. Naniniwala ba kayo diyan?
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Matatapos ko ito kung tutunlungan ninyo ako at pagtitiisan ng ilan pang minuto, bibilisan ko sa abot 
ng aking makakaya, ngunit nais kong gawin itong positibo (Kita n'yo?); 'pagkat ibinigay ito sa akin ng 
Espiritu Santo nang sintiyak ng pagkakatayo ko rito. Kita n'yo, kita n'yo?

Ngayon, tignan n'yo, bumalik tayo sandali sa Daniel. May gusto akong basahin bago… Kung ayaw 
n'yong bumalik ayos lang. Nais kong basahin ang Daniel 9—Daniel 9, at nais kong basahin ang talatang 
26 at 27 ng Daniel 9. At masdan n'yo kung hindi siya ang wawasak sa bayan ni Daniel— kung ano ang 
gagawin niya. 335 At pagkatapos ng anim na pu't dalawang sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran… (Kita 
n'yo, iyan ang anim na pu't dalawang sanglinggo, Siya ay mahihiwalay sa pitumpung sanglinggo.)… hindi 
sa kaniyang sarili: kundi sa bayan at ang prinsepe… (Heto ang hirarkiya.)… na darating—na darating ay 
sisirain ang santuario at ang bayan at.. ang santuario, at sa wakas ay magkakaroon ng malaking baha, 
at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma, mga pagkasira ay ipinasiya na.
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May gusto kong itanong sa inyo. Nung mahiwalay si Cristo sa lupa sa tatlo at kalahating taon ng 
Kaniyang ministeryo, ano ang nagwasak sa templo? Sino ang nagwasak dito? Ang Roma. Tunay nga. Si 
Constantino (O hindi, ipagpaumanhin n'yo.) Si Titus, ang Romanong heneral. Pinatay niya ang prinsepe. 
Ngayon, pansinin ninyo. Masdan n'yo kung papaanong nagpatuloy ang lalaking ito.
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Nung ipanganak si Jesus, ang pulang dragon sa langit ay nakaabang sa babae upang silain ang 
kaniyang anak pagkasilang na pagkasilang nito. Tama ba? Sino yaong nagtangkang sumila sa sanggol 
nang isilang ito? [Ang sabi ng kongregasyon, “Ang Roma.”—Ed.] Kita n'yo? Hayan ang pulang dragon. 
Narito naman ang prinsipe. Narito ang hayop. Kita n'yo? Hayan sila, bawat isa sa kanila, iisa lang. Kita 
n'yo? Sisilain ang sanggol… Inagaw ito ng Diyos sa langit upang maupo sa Kaniyang luklukan. Naroon si 
Cristo ngayon hanggang sa itinakdang panahon. Kita n'yo? Ngayon, masdan n'yo kung ano ang gagawin 
niya.
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Ngayon, oh… Ngayon, sa paniwala ko ay may kausap ako rito. Marahil ay si Brother Roberson iyon 
kanina, o kung sinuman na kausap ko tungkol dito (hindi tungkol dito kundi katulad lamang nito.) Sa 
paniwala ko ay ipinangaral ko na 'yon dito di pa katagalan, kung ano ang magaganap sa Estados Unidos 
na ito hinggil sa situwasyon ng pananalapi. Kita n'yo? Buweno, nagbabayad tayo ng ating mga utang sa
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pamamagitan ng mga buwis

na babayaran natin sa loob ng apatnapung taon mula ngayon. Ganiyan na tayo kalubog. 339 Nakinig 
ba kayo sa “KAIR” o sa “Lifeline” (Kita n'yo?) mula sa… Washington? Aba'y, talagang bankarote na tayo. 
Iyon lang. Ano ang problema? Naimbak na lahat ng mga ginto, samantalang hawak naman ng mga Judio 
ang bond. Ang Roma ang gagawa nito. Ngayon, masdan n'yo. Alam natin kung sino ang nagmamay-ari ng 
mga malalaking department store, ngunit ang Roma ang may hawak ng pinakamalaking bahagi ng 
kayamanan sa mundo. Ang iba pa'y nasa mga Judio naman. Ngayon, madan n'yo ito. Ngayon, pakinggan 
n'yo lang kung papaano ito inilahad sa akin ng Espiritu Santo.

At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sang linggo… (Ngayon, masdan n'yo.)… at sa 
kalahati ng sanglinggo ay kaniyang ipatitigil ang hain at ang alay, … at sa pakpak ng mga kasuklamsuklam 
ay paroroon ang isang maninira; at hanggang sa wakas, at pagkapasiya ay mabubuhos ang poot sa 
maninira. Masdan n'yo. O, napakatuso niya. Heto na siya. Ngayon, nasa atin na ang larawan at alam 
nating ang Roma 'yon. Alam nating siya ang nakakabayong puti. Alam nating lumabas siya bilang isang 
doktrina. At ano ang nangyari sa paganong Roma? Naging Roma ito na pinamumunuan ng papa at 
pinutungan.
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Ngayon, masdan n'yo. Sa huling kapanahunan, hindi nung nangangaral si Cristo nung unang panahon, 
kundi sa huling kapanahunan, sa huling bahagi ng sanglinggo, at katatalakay pa lamang natin ng 
pitumpung sanglinggo ni Daniel; at nanghula si Cristo sa loob ng tatlo at kalahating taon, at may tatlo at 
kalahating sanglinggo pang nakatakda. Tama ba? At ang prinsipeng ito sa panahong iyon ay 
makikipagtipan sa bayan ni Daniel, na walang iba kundi ang mga Judio. Diyan na kukunin ang Nobya. Hindi 
na Niya ito makikita.
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Pansinin n'yo. Sa huling kalahating sanglinggo ni Daniel, ang bayan ay makikipagtipan—ang prinsipeng 
ito ay makikipagtipan sa Roma; walang dudang ito ay dahil sa kayamanan, sapagkat ang Catolico at ang 
Judio ang may hawak ng kayamanan ng mundo. 343 Nakapunta ako sa Vatican. Nakita ko ang koronang 
may tatlong tulis. Dapat sana ay makakapanayam ko ang Papa. Si Baron Von Blomberg ang nagsaayos 
nito para sa akin isang hapon ng Miyerkules sa ganap na alas tres. 344 At nung dalhin nila ako sa hari, 
tinanggal nila ang butones ng aking pantaloon. Ayos lang 'yon. Sinabihan nila akong huwag daw akong 
tatalikod,
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sa paglayo ko sa kaniya. Ayos lang 'yon. Ngunit ang sabi ko, “Ano ang kailangan kong gawin harap 
ng lalaking ito?” Ang sabi nila, “Buweno, basta pumasok ka lang at lumuhod pagkatapos ay humalik ka sa 
kaniyang daliri.” 345 Ang sabi ko, “Puwera 'yan. Puwera 'yan. Hindi na po.” Ang sabi ko, “Tatawagin kong 
kapatid ang sinomang nais na maging kapatid. Tatawagin ko siyang reberendo, kung nais niya ng titulong 
iyon, subalit ang sumamba sa isang tao, iyon ay nauukol kay Jesus Cristo.” Hindi po. Hindi ako hahalik sa 
kamay ng sinumang lalaki nang ganiyan. Hinding hindi.

Kaya't hindi ko 'yon ginawa, ngunti nakalibot ako buong Vatican. Aba'y, hindi mo iyon mabibili ng 
daan-daang bilyong dolyar. Aba'y, ika'y… 347 At isipin mo na lang, “Ang kayamanan ng sanlibutan,” ang 
sabi ng Biblia, “ay nasumpungan sa kaniya.” Lahat… Isipin mo na lang ang mga dakilang lugar, bilyun-
bilyong ulit… Bakit lumitaw ang Komunismo sa Russia? 348 Sadyang sinasamaan ako ng sikmura kapag 
naririnig kong sumisigaw ang mga mangangaral tungkol sa Komunismo, at ni hindi nila alam kung ano ang 
kanilang ipinuputak. Tama. Walang anuman ang Komunismo. Isa lamang Itong kasangkapan sa kamay ng 
Diyos upang ipaghiganti ang dugo ng mga banal sa ibabaw ng lupa… Tama.
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At pagkatapos na agawin ang iglesia, ang Roma at—at ang mga Judio ay gagawa ng isang tipan. 
Sinabi ng Biblia na makikipagtipan sila sa bayang banal. At ngayon pansinin n'yo, gagawin nila 'yon, 
bakit? Ang bansang ito ay babagsak, at ang lahat ng mga bansa na nanghahawakan sa pamantayan ng 
ginto ay magsisibagsak. Alam n'yo 'yan. Kung ang ikinabubuhay natin ay ang mga buwis, mga bayaring 
sisingilin pa lamang sa loob ng apatnapung taon mula ngayon, nasaan na tayo? Isang bagay lang ang 
maaaring mangyari. Iyon ay ang kolektahin ang lahat ng mga pananalapi at bayaran ang mga bond; at 
hindi natin 'yon kayang gawin. Ang Wall Street ang may pag-aari ng mga 'yon, at ang Wall Street ay 
kontrolado ng mga Judio; ang iba pa'y nasa Vatican naman, at hawak ng mga Judio ang iba nito sa Wall 
Street sampu ng komersiyo sa mundo.
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Hindi natin ito maaaring gawin. At kung magawa man natin, palagay n'yo ba ang mga taong ito na 
nangangalakal ng alak at—at lahat ng mga taong ito na nangangalakal ng tabako na kumikita ng bilyun-
bilyong dolyar bawat taon at umiiwas sa buwis kapalit ng mga malaswang palabas at iba pang tulad no'n
—nagpupunta sa Arizona at bumibili ng milyun-milyong acre ng lupain—
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o libu-libong acre—at naghuhukay ng malalaking balon na nagkakahalaga ng limampung libong dolyar 
at binabayaran iyon ng buwis? 351 Pagkatapos ay ikukukong ka nila kapag di ka nagbayad ng sa'yo. 
Samantalang sila ay tumatakas dito at nagpapaagos ng mga balon at nagpapadala ng mga buldoser. 352 
At ano ang kanilang ginagawa? Nagtatayo sila ro'n ng mga pabahay, at sa susunod na pag-ikot ng 
kanilang pera (kailangan nilang mamuhunan) at nagtatayo sila  ro'n  ng  mga  bahay,  ng  mga  proyekto  at
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ibinebenta ang mga ito ng milyun-miyong dolyar. Sa palagay n'yo ba ay magkokompromiso ang mga taong 
iyon para mapalitan ang pananalapi?

Tulad ng ginawa ng lalaking ito (Ano'ng pangalan niya?) si Castro. Ginawa niya ang tanging 
matalinong bagay na maaari niyang gawin no'n, nang sirain niya ang mga bond: binayaran niya ang mga 
iyon at tapos ay sinira niya. Pansinin n'yo, ngunit hindi natin ito maaaring gawin. Hindi tayo papayagan 
ng mga taong ito. 354 Hawak ng mayayamang mangangalakal ng mundo ang pera ng sanlibutan, at isang 
bagay lang ang dapat gawin: Maaari itong bayaran ng simbahang Catolico. Siya ang tanging 
makagagawa nito, at gagawin niya 'yon. 355 At sa pagsasagawa niya nito, makikipagkompromiso siya sa 
mga Judio at gagawa siya ng tipan, at kapag nakipagtipan siya sa mga Judio… Ngayon, alalahanin n'yo, 
kinukuha ko ito sa Kasulatan. At ngayon, kapag ginawa niya ito at siya'y nakipagtipan, mapapansin natin 
sa Daniel 8:23 at 25 palulusugin niya pangdaraya [craft] (At ang craft ay manufacturing.), sa kaniyang 
kamay.
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At makikipagtipan siya sa mga Judio, at sa gitna ng tatlo at kalahating taong ito, sisirain niya ang 
tipan kapag naareglo na niya ang bagay na ito at natali na niya ang pera ng mga Judio. At pag nagawa 
na niya 'yon, ay naku, ay naku, siya'y tatawaging anticristo hanggang sa dulo ng kapanahunan ng 
iglesia, sapagkat siya ay—siya at ang mga anak niya ay laban kay Cristo at sa Salita. Ang lalaking ito ay 
tinawag na anticristo. 357 Ngayon, hahawakan niya ang pera. At diyan siya palagay ko papasok. Sandali 
lang, habang sinasabi ko ito, nais ko 'yong balikan nang sandali lamang. 358 Ang tawag sa kaniya ay 
anticristo at tatawagin siyang anticristo sa paningin ng Diyos hanggang sa huling panahon. Ngunit sa 
pagkatapos niyon ay magiging iba ang tawag sa kaniya.
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Ngayon, kapag nakontrol na niya ang pera, sisirain niya ang pakikipagtipang ito sa mga Judio, tulad 
ng sinabi dito ni Daniel na gagawin
161

niya, sa gitna ng huling kalahati ng ikapitumpung sanlinggo ni Daniel. At pagkatapos, kapatid, ano'ng 
gagawin niya? Mapapasakaniya ang buong kalakalan at komeryo ng daigdig, makikipagkasundo siya sa 
sanlibutan, sapagkat lulubusan niyang hahawakan ang kayamanan ng mundo. 360 At sa panahong iyon, 
ang dalawang propetang iyon ay lilitaw sa eksena at tatawagin ang sandaang at apatnapu't apat na 
libo. At ano ang mangyayari? Kung magkagayo ang tatak ng hayop sa Apocalipsis 13 ay papasok na, 
'pagkat hawak na niya ang komersyo, pangangalakal at lahat na ng mundo. At ano ang mangyayari? Ang 
tatak ng hayop ay papasok na na anopa't wala nang sinumang makabili o makagbili maliban sa may tatak 
ng hayop. Salamat sa Diyos, ang Iglesia ay magpapakasaya sa loob ng tatlo't kalahating taon sa 
kaluwalhatian. Hindi na nila kailangang dumaan diyan.

Ngayon, pansinin n'yo, sa huling panahon—sa dulo ng mga kapanahunan ng iglesia, siya ay 
tatawagin—siya at ang kaniyang mga anak ay tatawaging anticristo, 'pagkat anumang laban kay Cristo 
ay anticristo. At anumang laban sa Salita ay laban kay Cristo, 'pagkat si Cristo ang Salita. Ngayon, 
siya'y anticristo. 362 At sa Apocalipsis 12:7-9, kapag si Satanas ay naitaboy na, ang tagaparatang… 
Kung gusto n'yong isulat, ''pagkat gusto ko iyong basahin; wala na tayong oras ngayon, sapagkat menos 
kinse na bago mag-alas diyes. Kita n'yo? 363 Ngunit sa Apocalipsis 12:7-9, si Satanas na espiritu, ang 
diablo ay nasa taas ngayon bilang na taga-akusa ng mga kapatid, tama; ang Iglesia ay naiakyat na, at 
si Satanas naman ay naitaboy na. Pag-akyat ng Iglesia, bababa naman si Satanas. Pagkatapos ay 
magkakatawang tao si Satanas sa anticristo at tatawaging hayop.
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At sa Apocalipsis 13, magtatatak na siya. Kita n'yo, kapag siya na nagpapahintulot—kaya lang 
nanatiling dalisay ang Iglesia ngayon sa lupa ay dahil sa Kaniya na nagpapahintulot. Naaalala n'yo ba dito 
sa Mga Taga Tesalonica? 365 Nakaupo sa templo ng Diyos, tinatawag na Diyos ang kaniyang sarili; 
nagpapatawad ng mga kasalanan sa ibabaw ng lupa, at iyon magpapatuloy, at ang katampalasanan ay 
patuloy na sasagana, 'pagkat hindi pa 'yon malalaman malibang tawagin na ang oras upang siya ay 
maihayag. 366 At ang Iglesia ay aagawin na. At kapag naagaw na ito, babaguhin na niya ang kaniyang 
sarili mula sa pagiging anticristo. Ay naku, ang iglesia, ang dakilang iglesia at… Ngayon, magiging hayop 
na siya. Hm. Sana ay kaya kong ipaunawa 'yan sa mga tao.
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Ngayon, alalahanin n'yo, ang anticristo at ang hayop ay iisang espiritu. Hayan ang Trinidad. Opo. 
Tatlong yugto ito ng iisang kapangyarihan ng diablo. Naaalala n'yo, Nicolaita (Kita n'yo?), kinailangan 
muna itong magkatawang tao bago ito naputungan. Kita n'yo? Ngayon, masdan n'yo 'to. Tatlong yugto: 
sa unang yugto tinawag siyang anticristo; ikalawang yugto, tinawag siyang bulaang propeta; ikatlong 
yugto, tinawag siyang hayop.
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Pansinin n'yo, Nicolaita, ay turong anticristo na nagsimula sa panahon ni Pablo laban sa Salita ng 
Diyos: anticristo… 369 Pagkatapos ay tinawag naman siyang bulaang propeta, at nang ang katuruang ito 
ay maging tao, siya ay isang propeta ng katuruan ng hirarkiya ng iglesiang Catolico. Ang Papa ay ang 
propeta ng bulaang salita, at dahil do'n ay naging bulaang propeta siya. 370 Ang ikatlong yugto ay isang 
hayop, isang taong mapuputungan sa huling mga araw ng lahat ng kapangyarihan na taglay ng Roma, 
sapagkat ang hayop na may pitong ulo, ang dragon, ay itinapon mula sa langit at nagkatawang-tao  sa
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bulaang propeta. 371 Heto 'yon; mayroon siyang pitong korona, at siya ay itinapon sa lupa at sa dagat. 
Tama.

Ano ang sinasabi natin? Sino itong taga sakay, ang mangangabayong ito? Alam n'yo ba kung ano ito? 
Ang supermanni satanas.

Nagtungo ako nung isang araw… May dalawang kapatid na lalaki na nakaupo sa simbahang ito 
ngayon (Sina Brother Norman, na naririto, at, sa paniwala ko'y si Brother Fred); magkakasama kamig 
dumalo upang marinig na magturo ang isang lalaki tugkol sa anticristo, isang kilalang tao, isa sa 
pinakamahusay na mayroon ang Assemblies of God. At ang kaniyang interpretasyon ng anticristo ay, 
kukuha raw sila ng kung ano'ng bitamina mula sa isang tao at ililipat daw ang buhay na ito mula sa isang 
tao patungo sa isang malaking imahe na kung humakbang ay isang bloke. At iyon ay mangyayari… Maiisip 
n'yo ba ang isang lalaking puspos ng Espiritu Santo na nag-iilusyon ng ganu'n, o nag-aangkin na puspos 
ng Espiritu Santo? Samantalang narito ang Biblia na naghahayag kung sino ang anticristo. Hindi ito 
isang… Ito'y isang tao.

166

Pansinin n'yo, ang mangangabayong ito ay walang iba kundi ang superman ni Satanas, isang 
nagkatawang-taong diablo. Isa siyang edukadong henyo. Ngayon, umaasa ako na nakabukas ang inyong 
mga pandinig. Sinubok nila ang isa sa mga ank niya hindi pa katagalan sa isang programa ng telebisyon 
upang makita kung hindi ba siya mas marunong kaysa dun sa isa upang tumakbo sa pagkapresidente; 
ngunit gayunpaman, napakarunong niya; ganun din si Satanas. Sinusubukan niya itong ibenta. Ibinenta 
niya ito kay
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Eba; ibinenta niya ito sa atin. Matagal na tayong naghahangad ng isang superman; mayroon na 
tayo. Tama. Ang buong mundo'y naghahangad ng isang superman; magkakaroon sila nito. Hintayin n'yo 
lang na makaakyat ang Iglesia, at maitapon sa lupa si Satanas. Siya'y magkakatawang-tao. Tama. Nais 
nila ng isang taong tunay na makagaganap nito; gagampanan n'ya 'yon.

Edukado… Ito ang superman ni Satanas na edukado, marunong, may taglay na teolohiya ng iglesia 
ng kaniyang salita, na siya ang may gawa, at sasakyan niya ang kaniyang puting makadenominasyong 
kabayo upang dayain ang mga tao. At sasakupin niya ang bawat relihiyon ng mundo, 'pagkat silang lahat 
ay papasok sa kumpiderasyon ng mga iglesia at sa pandaigdigang kumpiderasyon ng mga iglesia. At 
naitayo na nila ang kanilang mga gusali at nakahanda na ang lahat ng bagay. Wala nang natitirang 
anumang bagay. Bawat denominasyon ay nakulong na sa loob niyon, sa pederasyon ng mga iglesia. At 
ano ang sumusuporta do'n? Ang Roma. At ang papa ay sumisiagaw na ngayon ng, “Tayong lahat ay iisa. 
Magsasama-sama tayo at lumakad tayo nang magkakasama.”
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At ang mga taong ito, maging ang ilan sa inyong mga Full Gospel, ay tumatanggi—kinakailangang 
itanggi ang inyong katuruang ebanghelikal upang gawin ang gayong hakbang. Ano ang inyong ginawa? 
Lubos kayong nabulag sa makadenominasyong bagay na iyon na inyong tinanggihan ang Katotohanan. 
376 At ang Katotohanan ay nailagay sa kanilang harapan, ngunit ito'y tinalikuran at iniwan nila, at 
ngayon sila ay ibinigay na sa matinding kamalian upang maniwala sa isang kasinungaling at dahil do'n ay 
mahatulan. Iyon nga 'yon, at kukunin ng anticristo ang lahat. 377 At sinabi ng Biblia na dinaya niya ang 
lahat, ng nasa ibabaw ng lupa na ang mga pangalan ay hindi naisulat sa ilalim ng mga Tatak na iyon bago 
pa itatag ang sanlibutan. Ngayon, kung sinabi ng Bibliang ginawa niya iyon, ginawa niya nga iyon. 378 
Ang sabi nila, “Buweno, kabilang ako sa…” Hayan. Kita n'yo? Sadyang ganu'n nga iyon. Iisang institusyon 
iyon ng patutot. Iyon din ang sistemang nag-umpisa sa pasimula na anticristo sa kabuuan nito. 
Makaririnig ako hinggil dito, ngunit iyon ang Katotohanan. Inaaasahan ko 'yon.
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Ngayon, pansinin n'yo, mananakop siya at halos hawak na niya ito ngayon, habang anticristo pa siya 
bago siya maging hayop. Kung pag-uusapan ang malupit na pagpaparusa. Maghintay lang kayo. Masdan 
n'yo kung ano'ng kakailanganing danasin ng mga naiwan dito sa lupa. Magkakaroon ng pagtangis at 
pagngangalit ng ngipin. Sapagkat ang dragon, ang Roma, ay
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nagbuga ng tubig sa kaniyang bibig upang bakahin ang nalabi ng binhi ng babae na naiwan sa ibabaw 
ng lupa matapos na mapili at kunin ang Nobya. 380 At nakipagbaka ang dragon sa nalabing ayaw 
pumasok, at tinutugis. At ang tunay na Iglesia ay daraan doon kung maaari, ngunit kita n'yo, tapos na 
sila sa ilalim ng Dugo sa pamamagitan ng biyaya ni Cristo, at hindi na daraan do'n…?... wala nang 
panahon ng kapighatian. Ang susunod na mangyayari sa Iglesia ay ang pag-agaw. Amen at amen.

Oh, gustung-gusto ko ito. Hayaan n'yong sabihin ko sa inyo. Sasabihin natin kung ano'ng pananakop 
ang gagawin niya, at siya'y tunay na mananakop; naisagawa na niya iyon. Sadyang natahi na lang ito. 
Iyon lang. Tatahiin niya ito ng pera, ng mahalay na pakinabang. Ganu'n nga talaga. Mas mahal nila ang 
pera kaysa sa Diyos. Ang iniisip na lang nila ngayon ay kung gaano karaming pera ang mayroon sila. 382 
Ano iyon? Alam n'yo nasabi na ito nang maraming beses: “Bigyan n'yo ng pera ang iglesia, babaguhin 
niya ang mundo. Bigyan n'yo ng pera ang iglesia, magsusugo siya ng mga ebanghelista sa buong mundo. 
At ano'ng gagawin niya? Sasakupin niya ang mundo para kay Cristo.” 383 May sasabihin ako sa iyo, aba 
kong  bulag  na  kaibigan.  Ang  mundo  ay  hindi  napagwawagian  sa  pamamagitan  ng  pera,  kundi  sa
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pamamagitan ng Dugo ni Cristo. Bigyan mo ang Diyos ng mga magigiting na lalaki na tatayo sa Salita ng 
Diyos, mabuhay o mamatay, iyon ay manlulupig. Iisang lang ang maaaring manlupig: yaong ang mga 
pangalan ay nakasulat sa Aklat ng Buhay ng Cordero mula pa ng itatag ang sanlibutan ng sanlibutan. 
Iyon lamang ang dirinig nito. Walang kinalaman dito ang pera: lalo lang silang nasasadlak sa mga 
makadenominasyong tradisyon.

Tignan natin. Oo, magiging henyo siya ng edukasyon. Magiging ismarte siya. Naku, naku, naku, at 
lahat ng kaniyang mga anak na nakapalibot sa kaniya ay magiging ismarte: Ph.D., LL.D., dobleng L.D., 
Q.S.D., A.B.C.D.E.F. hanggang sa Z. Tataglayin nila ang lahat ng iyon. 385 Ismarte. Bakit? Kauri ito ni 
Satanas. Anumang tusong pandaraya laban sa Biblia ay mula kay Satanas. Do'n niya mismo kinuha si 
Eba. Ang sabi ni Eba, “Oh, nasusulat. Sinabi ng Diyos na huwag namin 'yon gawin.” 386 Ang sabi niya, 
“Ngunit teka muna. Tunay na hindi iyon gagawin ng Diyos, kundi bubuksan ko ang inyong mga mata at 
bibigyan ko kayo ng karunungan.” Nakuha niya nga iyon. Matagal na natin siyang hinahangad; iyon ay 
nakuha na rin ng bansang ito.
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Pansinin n'yo, sasakupin niya ang buong daigdin ng relihiyon. Mananakop siya—makikipagtipan sa 
bayan ni Daniel. Heto na, kapuwa sa
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Hentil at bayan ni Daniel, ang mga Judio sa huling sanlinggo, at heto na tayo, iginuhit pa nga natin 
ito sa pisara, at ganap n'yo itong nakikita, hayun na iyon. Salamat sa Diyos. Hayun na siya. Ang 
sistemang makaorganisasyon ay sa diablo. 388 At wala ring mga suntok na pinigil dito. (Kita n'yo?) 
Eksakto. Isa 'yong ugat ng diablo; isa 'yon… At ngayon, hindi ang mga tao, hindi ang mga tong naroroon, 
sila ay bayan ng Diyos, marami sa kanila. Ngunit makikita n'yo kung ano iyon pagdating natin sa 
pagtunog ng mga trumpeta; at sa susunod na pagparito ko, ang pagtunog ng mga trumpetang ito ang 
tatalakayin natin. Naaalala n'yo nang dumating ang huling mga anghel, ang ikatlong anghel na nagsasabi, 
“Magsilabas kayo sa kaniya, bayan Ko.”… Nang lumipad ang anghel na iyon kasabay nang pagbagsak ng 
mensahe dito para sa huling trumpeta, ng mensahe ng huling anghel, ng pagbubukas ng huling Tatak. 
Ang lahat ng iyon ay magaganap sa iisang pagkakataon. Opo. Ang lahat ay maseselyuhan at tutungo sa 
eternidad.

Ngayon, masdan n'yo, kasabay ng pananakop ng lalaking ito (At magtatapos na ako.), may gagawin 
din ang Diyos. Huwag lang natin ibigay ang lahat ng papuri kay Satanas dito. Kita n'yo? Huwag na natin 
siyang pagusapan. Kita n'yo. Kita n'yo? Habang nagaganap doon ang dakilang bagay na ito, 
humahantong sa unyon ng mga organisasyong ito ang dakilang sistemang ito upang magawa nilang 
magkasama-sama upang lumaban sa Komunismo, at hindi nila nalalaman na pinalitaw ng Diyos ang 
Komunismo upang lupigin sila. Tunay nga. 390 Ano ang nagpabangon ng Komunismo sa Russia? Ang 
karumihan ng iglesiang Catolico at ng iba pa sa kanila. Kinuha nila ang lahat ng perang nasa Russia at 
ginutom nang husto ang mga tao at hindi sila binigyan ng anumang bagay sa halip na makapamuhay ng 
tulad ng iba pa sa mundo.
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Nasa Mexico ako di pa katagalan at nakita ko ang mga abang batang iyon. Alinmang bansang 
Catolico ay ni hindi kayang sumuporta sa kaniyang sarili; wala isa man sa mga iyon. Itanong n'yo sa akin 
kung saang… Ipakita n'yo sa akin kung nasaan ang mga iyon. Anumang bansang kontrolado ng Catolico 
ay ni hindi makasuporta sa kaniyang sarili. Ang France, Italy, at lahat sila, ang Mexico, saan man kayo 
magpunta, hindi nila kayang suportahan ang kanilang sarili. Bakit? Kinuha ng simbahan ang lahat ng 
mayroon sila. 'Yon ang dahilan kaya sinipa iyon ng Russia.
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Masdan n'yo kung ano'ng nangyari. Alam ko ito mismo. Nakatayo ako ro'n at akala mo dinatnan ka ng 
taon ng Jubileo kapag narinig mong tumunog ang mga kalembang. At narito ang isang abang babaeng 
naglalakad
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sa lansangan, kinakaladkad ang kaniyang mga paa, at may isang amang kargakarga ang kaniyang 
munting sanggol na anak, at dalawa o tatlo pa sa kanila ay nag-iiyakan. Nagpipinetensya siya sa isang 
patay na babaeng naroroon, napaisip nila sa kaniya na sa pamamagitan nito ay aakyat siya sa langit. 
Oh, kahabag-habag ito. At nakita kong nakatayo ro'n… Narito't dumarating… Napakapangit ng 
pagkakahati ng kanilang ekonomiya; kinukuha ng simbahan ang lahat ng tinatangkilik nila. Narito si 
Pancho, marahil—heto't dumarating si Pancho Frank, at isa siyang mason, at marahil ay kumikita siya ng 
dalawampung piso sa isang linggo, ngunit kakailanganin ang buong dalawampung pisong iyon upang 
makabili siya ng isang pares ng sapatos. Ganu'n ang ekonomiya nila. Ngunit narito, ano kaya kung siya 
bilang isang mason at tagalatag ng tisa ay kumikita ng dalawampung piso sa isang linggo (hinahalimbawa 
lang natin, di ko alam kung magkano ang kinikita niya, ngunit sabihin na lang natin na ganu'n ang 
pagkakahati-hati ng kanilang ekonomiya.)

Pansinin n'yo, ngayon, kung siya'y kumikita ng dalawampung piso sa isang lingo, narito naman si 
Chico (Kita n'yo?), na ang ibig sabihin ay “munti,” at nagtatrabaho siya ro'n para kumita ng limang piso 
sa isang linggo, at mayroon siyang sampung anak na dapat pakanin; ngunit may kakatok sa kaniyang 
pintuan upang kunin ang lima o apat na piso mula ro'n upang ipambili ng kandila na sisindihan sa ibabaw
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ng ginintuang dambana na nagkakahalaga ng isang milyong dolyar para sa kaniyang mga kasalanan. 394 
Hayan. Ganiyan ang pagkakabalanse ng kanilang ekonomiya. Ganiyan ang kanilang mga bansa. Kinukuha 
ng bagay na iyon ang lahat. Kinukuha ng simbahan ang lahat.

Hawak niya iyon sa kaniyang mga kamay. Iyon lang. 396 At nasa kaniya na rin ang pera ng mga 
Judio sa tipan na iyon; sinabi ng Bibliang kukunin nila ang lahat, at pagkatapos ay magiging isa na siyang 
hayop; sisirain niya ang kaniyang pakikipagtipan; manggagahis siya; lalapain niya ang iba pa sa binhi ng 
babae nang ganiyan, at magbubuga ng tubig mula sa kaniyang bibig, at siya'y makikipagbaka; at 
magkakaroon ng pag-iyak at pagtangis at pagngangalit ng ngipin. 397 At ang Nobya ay kinakasal sa 
kaluwalhatian (Kita n'yo?) kasabay nito. Huwag na hindi makasama ro'n, mga kaibigan. Tulungan nawa 
ako ng Diyos; at nais kong maparoon. Hindi mahalaga sa akin kung ano'ng kapalit nito. Nais kong 
maparoon.
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Ngayon, pansinin n'yo, kasabay ng pangyayaring ito, o bago pala ito mangyari, sa ibabaw ng lupa, 
ipinangako ng Diyos, habang nagtatalo-talo ang
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lahat ng mga denominasyon sa kanilang pagkakaiba-iba sa kanilang kredo, ipinangako ng Diyos na 
magsusugo Siya sa atin ng isang tunay na Salitang propetang taglay ang isang mensahe upang 
ipanumbalik ang orihinal na Salita ng Diyos at ang pananampalataya ng mga magulang upang pababain 
ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa kalagitnaan ng mga tao, kalakip ng kapangyarihang mag-aangat 
sa kaniya sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito kasabay ng pagkuha sa Kaniya doon sa pamamagitan 
ng siya ring Salita.

Ang Salita ring iyon ang magbibindika na si Jesus Cristo ay Siya pa rin kahapon, ngayon, at 
magpakailanman. “Narito, Ako ay sumasainyo palagi, hanggang sa katapusan ng kapanahunan. At ang 
mga bagay na aking ginawa ay magagagwa n'yo rin. Ako'y sasan'yo” Kunting panahon na lang ay hidi 
n'yo na Ako makikita, Sapagkat sila'y mag-oorganisa at magkakawatakwatak. Ngunit makikita n'yo Ako, 
sapagkat akoy sasa'nyo. Akoy papasok sa inyo hanggang sa huling kapanahunan. Nang sabihin Niya… 
Ang poot Niya ay maibubuhos pagkalipas ng katapusan kapanahunan. Hayan na nga.
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Oh, Diyos. Sino ang nakakabayong puti na iyon? Hindi kayo bulag. Nakikita n'yo kung sino 'yon. Iyon 
ay ang anticristo at ang madayang espiritung iyon na humayo na at unti-unting pumasok.

Kita n'yo, unuulit-ulit ito ng Diyos. Ipinakita Niyang may isang lalaking humahayo na nakakabayong 
puti at may busog na walang palaso. Isa siyang maninindak. Walang siyang kapangyarihan. Sasabihin mo, 
“Ang kapangyarihan ng iglesia…” Nasaan na 'yon? Ano ang ginagawa nila? Ang sabi nila, “Kami ang orihinal 
na iglesia.” Ang orihinal na iglesias ay nagpalayas ng mga demonyo, nagpagaling ng mga may sakit, 
nagbangon ng mga patay, nakakita ng mga pangitain at lahat na. Nasaan na 'yon ngayon? Kita n'yo? Isa 
siyang maninindak: busog na walang palaso. Tama.
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Ngunit kita n'yo kasi, pagdating ni Cristo, may isang Tabak na lumabas sa Kaniyang bibig tulad ng 182 Ngunit kita n'yo kasi, pagdating ni Cristo, may isang Tabak na lumabas sa Kaniyang bibig tulad ng 
pagkislap ng isang kidlat. Humayo ito at tinupok ang Kaniyang mga kaaway at itinaboy ang diablo. 
Tinagpas nito ang lahat ng iba at dumating Siya na duguan ang damit at sa kaniyang hita ay nakasulat 
“Ang Verbo ng Diyos.” Amen. Narito Siya kasamang dumarating ng Kaniyang hukbo, na galing sa langit.
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Ang nakakabayong puting iyon ay nasa lupa na simula't sapul. Magiiba siya mula sa pagiging 
anticristo. At magiging isa siyang bulaang propeta. Kita n'yo, nagsimula siya nung una bilang isang 
anticristo, na espiritu; pagkatapos ay naging isa siyang bulaang propeta, tagapagturo ng isang bulaang 
doktrina; ang kasunod ay darating siya bilang mismong diablong nagkatawang-tao. Kita n'yo? Hayun 
siya. At kasabay ng pagkahulog ng diablong ito mula sa langit at kaniyang pagkakatawang-tao, ang 
Espiritu Santo naman ay papanik at mananaog bilang isang nagkatawang-taong Lalaki. Amen. Ay, naku. 
Napakadakilang panahon.
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Bukas ng gabi, kung loloobin ng Diyos, ay ang Ikalawang Tatak naman. Mahal n'yo ba Siya? (Sige, 
Brother Fred…?... ang mga tape, kapatid, iingatan…?...) 403 Ngayon, naniniwal ba kayo ro'n? 
(Kapapatay-patay ko pa lang sa tape.) Ngayon, makaririnig ako hinggil diyan; alam n'yo 'yon. Kita n'yo? 
Ngunit inaasahan ko na 'yon. Hayaang mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, kapatid. 404 Ngayon ko 
lang nalaman sa pagkakataong ito ng aking buhay kung bakit dati pa ay binabalaan na ako ng Espiritu 
laban sa mga iyon, sa organisasyong iyon.
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Nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos dahil sa pagpapakita Niya sa akin ng mga bagay na ito. 
Alam kong ito ang Katotohanan. Hayan na 'yon, naipahayag diyan mismo. Nangabayo siya sa buong 
kapanahunang ito at lumabas siya dito at ganap na naglantad ng kaniyang sarili. Kita n'yo? Iyon siya. 
Ngayon, hindi tayo nadaya tungkol diyan. Ngayon, nabuksan na ang inyong mga mata. Lumayo kayo sa 
ganiyang uri ng bagay. Ibigin n'yo ang Panginoon ng buong puso n'yo, at manatili kayo sa Kaniya. Opo. 
Magsilabas kayo sa Babilonia. [Patlang sa tape—Ed.] … ang Salita, naipakita ng isang larawan, 
naipamalas ng mga gawa ng Espiritu, nagbibindikang ito nga ang Salita. Lumukob nawa ang Salita sa mga 
panyong  ito,  Panginoon.  Pangalingin  Mo  po  ang  mga  maysakit  at  nangangailangan.  Pagalingin  Mo  ang
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bawat taong may karamdaman na naririto, Panginoon, at ang mga naroroon sa labas na sumusulat sa 
akin at tumatawag sa akin. Ama, sa oras na ito, may isa pang pagpapagaling na dapat maganap sa 
sandaling ito; pagkatapos ay maaari na kaming magpatuloy sa healing service, ngunit, Panginoon, ang 
mahalaga ay ang kaluluwang iyon. Nais namin ito sa ganu'ng pagkakasunod-sunod, Panginoon. At ang 
mga bagay na ito ay kailangang dumating. 406 Idinadalangin namin, Diyos, na Iyong kunin ang mga 
salitang ito na nabanggit ngayon, at gawin mong totoo sa mga tao. Ipakita Mo po ito sa kanila, at 
ipahayag Mo ito papasok sa aming mga puso. Pag-aralan nawa ito ng mga nagsulat ng mga Kasulatan. 
Ang mga gumagawa ng mga tape o ang mga nakikinig sa tape, pag-aralan nawa nila ito, huwag nawa 
itong lagyan ng sarili nilang interpretasyon, kundi pag-aralan lamang ang Salita. Itulot Mo po ito, Ama. 
Sa Ngalan ni Jesus, ipinagtitiwala ko ang lahat sa Iyo at para sa Iyong kaluwalhatian. Amen. 407 [May 
nagpropesiya at ang mga tao'y nagdiwang—Ed.] … ?... Oh, mayroon ba ritong hindi pa nakakikilala sa 
Kaniya sa kapatawaran, gawin n'yo

na 'yon ngayon. Narinig n'yo ba direktahan, at matinding saway na iyon? Kung umaasa kayong 
kayo'y makalalapit, gawin n'yo na ito ngayon, sapagkat sa mga susunod na araw… Paano kung iyon na 
nga ang pagbubukas ng Tatak na iyon? Paano kung iyon na nga ang Anghel na isinugo ro'n at nagbunsod 
ng pagsabog at halos na magpaangat sa akin sa lupa, nung isang araw habang nakatayo ako ro'n? Kung 
kailan mayroong tatlong saksing nakatayo nang malapit, at iyon ay sinabi ko bago ako umalis, na 
magkakaroon ng isang pagsabog na halos magpalipad sa iyo… At ako ay inagaw ng pitong mga Anghel at 
napasa direksyon ng silangan. 408 Halos paangatin ako ng bagay na iyon. Tama ba? Sina Brother Norman 
at Brother Fred Sothman ay nakatayong kasama ko nang iyon ay maganap sa itaas ng Tucson. At ang—
ang… Nag-aalis ako ng amorseko sa aking damit, tulad na tulad ng sinabi ng pangitain… At naganap iyon 
paTimog patungo ng Tucson. Kung tama 'yon, magtaas kayo ng inyong kamay, Brother Fred, Brother 
Norman. Hayan: magsitayo kayo upang makita kayo ng mga taong naroroon kayo, maaari ba? 409 Hindi 
pa ako nakarinig ng anumang tulad niyon sa buong buhay ko. At pagdaka'y hindi na sila nangaso pa sa 
natitirang mga oras ng araw na iyon. Pinakiusapan ko si Fred kinabukasan ng umaga… Hindi niya ito alam. 
Pinakiusapan ko siyang lumabas upang mangaso, hindi ako tumigil sa pagsasabing, “Sige na; sige na,” 
ngunit ang sabi Niya… Sinabi Niya sa akin do'n na, “Hindi siya mangangaso. Ikaw ay tutungo na ngayon 
sa silangan.” At ang pitong mga Anghel na iyon… Sa unang pagsabog na iyon , siya ay nabuksan. Kita 
n'yo? Papaano kung ganun na nga? Tayo'y nasa huling panahon na. kita n'yo? I love... (Sambahin natin 
Siya.) I love Him, Because He first loved me (...?...) And purchased my salvation On Calvary's tree. 410 
Pakabanalin na natin ang ating mga puso ngayon, mga kapatid, habang nakayuko tayo. Mga kapatid 
kong babae, nangusap ako nang masakit sa inyo, ngunit ginawa ko iyon sa pag-ibig ng Diyos. Ginawa ko 
iyon sapagkat mahal ko kayo: ang tungkol sa mahabang buhok at pananamit at pagkilos nang tama. 
Ginawa ko iyon dahil sa pag-ibig ng Diyos. Harapin natin ngayon ang ating mga konsensya, sa 
pamamagitan ng pagbubuhos ng Clorox ng Diyos. Maaaring maging masyado nang huli sa kinabukasan. 
Maaari na Siyang lumitaw. Ang pagdating ng mga bagay na ito, mga kapatid, marahi l  ay 
nangangahulugan na ng katapusan ng pamamagitan ng Diyos. Naisip n'yo ba

'yon? Buweno, di ko alam kung ganu'n na nga. Hindi ko sinasabing ganu'n na nga. Ngunti papaano 
kung ganu'n na nga?...?... Papaano kung ganu'n na nga? Papaano na? Wala nang katubusan magmula sa 
oras na iyon. Sana ay hindi pa. Ngunit may posibilidad na ganu'n na nga. I love Him, I (...?...) Him 
Because He first loved me And purchased my salvation On Calvary's tree. 411 Purihin ang Pangalan ng 
Panginoon. Luwalhati sa Diyos. Gustunggusto ko ang pakiramdam na 'yon. Hindi n'yo ba 'yon nadarama? 
Tila hinihingaan kayo ng Espiritu Santo, na nagpapalakad-lakad. Oh, napakaganda…?... I love Him, I love 
Him Because He first loved me And purchased my salvation On Calvary's tree. 412 Huwag n'yong 
kalilimutan, mga kaibigan. Huwag n'yo itong kalilimutan. Iuwi n'yo ito sa inyong tahanan. Manatili kayo 
ro'n. Panatiliin n'yo ito sa inyong unan. Huwag n'yo itong kalilimutan. Manatili kayo dito. Pagpalain na 
kayo ngayon ng Diyos. Si Brother Neville, ang inyong pastor…


